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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Πληροφορίες : Μ. ΝΙΚΑ
Τηλέφωνο : 28210 22306
FAX : 28210-22329
Email: mnika@chaniahospital.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 7

η

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) για ένα έτος
µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη προσφερόµενη έκπτωση επί τοις % επί της τιµής των ειδών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8)

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

του Νοσοκοµείου και των εξωτερικών δοµών του Θ.Ψ.Π. Χανίων για ένα έτος
και µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η προσφερόµενη έκπτωση επί τοις % επί της τιµής των ειδών

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2014
Ηµέρα:
Ώρα:

Τρίτη
10:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

15000000-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

662.351,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΙ

ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος µε δικαίωµα τρίµηνης µονοµερούς παράτασης.

ΧΡΟΝΟΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Έχοντας υπόψη
ΑΡΘΡΟ 1

1.
1.1

Τις διατάξεις
Του Ν.∆. 2592/53 (ΦΕΚ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως τροποποιήθηκαν
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.

1.2

Της µε αρ. Α3α/οικ.10358/5-11-92 απόφασης του Υπουργού Υγείας και
αρµοδιοτήτων των ∆.Σ. των

1.3

Πρόνοιας " καθορισµός

Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων κ.λ.π.''

Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις».

1.4

Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις».

1.5

Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96 άρθρο 11 και το
Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96)
«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

1.6

Του Ν. 2522 / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89 / 665
Ε.Ο.Κ.».

1.7

Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων».

1.8

Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ.
ης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 /11/2005.
1.9

Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές.

1.10

Του Ν. 2889 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/01), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ
296/Α/03), τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
και τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Ν.Π.∆.∆. εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

1.11

Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/03) και την παράγραφο 26 του άρθρου
12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05 µε τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 4 του Ν.3021/2002.

1.12

Του Π.∆. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισµός Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών του Υπουργείου
Εµπορίου».
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1.13

Του Ν. 3316 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/05) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/06).

1.14

Του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήµερα µετά το Π.∆. 60/2007.

1.15

Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»

1.16

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31 Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004) περί

ης

συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,
1.17

Του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»

1.18

Του Ν.2955/01 « Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

1.19

Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

1.20

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.21

Την Κ.Υ.Α µε αριθµ. 6588/21-07-2011, (ΦΕΚ Β’ 1650/25-07-2011) του Υφυπουργού Υγείας κ’ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών

«Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών,

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 µε
χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές
πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 2013»
1.22

Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.23

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

1.24

Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

1.25

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
ης

– Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989
(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25

ης

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11

ης

∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012.
1.26

Του Ν. 3801/2009 (άρθρο 46 Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α’/04-09-2009) µε το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 4
του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2007).

1.27

Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) µε τις τροποποιήσεις του.

1.28

Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και
άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε από τον Ν.4052/2012

1.29

Τις διατάξεις του Ν. 4152/2012 « Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του Νόµου 4046/2012»

2.

Τις αποφάσεις
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2.1

Το µε αρίθµ. πρωτ. 6881/03-10-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά µε «∆ιαβίβαση Εγκυκλίου
µε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013»

2.2

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10103/08-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης
και εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012».

2.3

Την µε αριθµ. 1/πρκ.22/12-10-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε
την έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 (Α∆Α Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).

2.4

Το µε αρίθµ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7

ης

ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό ΠΠΥΥ

2012 σε Πιστώσεις 2012 και 2013.
2.5

Το µε αρίθµ. πρωτ. 15741/18-10-2012 έγγραφο του Νοσοκοµείου Χανίων αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό
ΠΠΥΥ 2012 σε Πιστώσεις 2012 και 2013.

2.6

Το µε αρίθµ. πρωτ. 98/09-01-2013 ∆ιαβιβαστικό Σηµείωµα της ΕΠΥ αναφορικά µε διαβίβαση πρακτικού
ο

της υπ’ αρίθµ. 23/18-12-2012 (θέµα 14 ) Συνεδρίασης της σχετικά µε την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012
ης

για τα Νοσοκοµεία και τη ∆ιοίκηση της 7 ΥΠΕ Κρήτης πλην ΠΑΓΝΗ (χωρίς επαύξηση).
2.7

Το µε αρίθµ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Επικαιροποίηση της
κωδικοποίησης κρατήσεων στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρµάκων των ΠΠΥΥ».

2.8

Την µε αριθµ. 4/πρκ.8/17-04-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
η

έγκριση τροποποιήσεων (2 φάση) διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013.
2.9

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7722/23-07-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Ορισµό φορέων
διενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».

2.10

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7721/01-08-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Έγκριση Γ
Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012 ».

2.11

Η µε αρίθµ. 200/01-08-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛΩΒ469Η2Ι-0Η4).

2.12

Την µε αριθµ. 51/πρκ.19/23-08-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε
την έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και ορισµό µελών
επιτροπών διενέργειας των διαγωνισµών.

2.13

Την µε αρίθµ. πρωτ. 9099/12-09-2013 έγκριση µελών των επιτροπών διενέργειας των προµηθειών του
η

Γ.Ν. Χανίων ΠΠΥΥ 2012 από την 7 Υ.ΠΕ.
2.14

Η µε αρίθµ. 228/ 12-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛ9Κ469Η2Ι-Ε1Μ).
3. Τις πιστώσεις

3.1

Την πίστωση του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, φορέας εκτέλεσης ή
διενέργειας 4263, ΚΑΕ 1511 και κατηγορία CPV (15000000-8)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης µε γραπτές
σφραγισµένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) συνολικού προϋπολογισµού
662.351,41 ευρώ
Και αναλυτικά:
1.

Είδη Παντοπωλείου (µόνο τρόφιµα – κατεψυγµένα λαχανικά)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 211.821,25 Ευρώ

2.

Είδη Γάλακτος – Γιαουρτιού (γάλα νωπό, παστεριωµένο και µακράς διαρκείας, γιαούρτι από
παστεριωµένο γάλα αγελάδος και πρόβειου)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 62.813,00 Ευρώ

3.

Είδη οπωρολαχανοπωλείου
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προϋπολογισθείσα δαπάνη 91.326,20 Ευρώ
4.

Είδη κρεοπωλείου κατεψυγµένα (µοσχάρι α/ο, κοτόπουλο, αρνι µπουτάκια)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.594,99 Ευρώ

5.

Είδη κρεοπωλείου νωπά (αρνί, µοσχάρι α/ο µπούτι, χοιρινό µπούτι α/ο, χοιρινό µπριζόλες)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 57.311,85 Ευρώ

6.

Πουλερικά νωπά (κοτόπουλα, γαλοπούλα)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 102.788,57 Ευρώ

7.

Είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγµένα)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.200,73 Ευρώ

8.

Προµήθεια άρτου, Αρτοσκευασµάτων, Γλυκισµάτων
προϋπολογισθείσα δαπάνη 81.494,82 Ευρώ.

για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου και των εξωτερικών δοµών του Θ.Ψ.Π. Χανίων για ένα έτος και
µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
Φ.Ε.Κ.

Ηµέρα
Τρίτη
03/12/ 2013

Παρασκευή
13/12 /2013

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η

365 ΗΜΕΡΕΣ

της

ειδών

-

∆ΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ
ΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ 2

Σάββατο
14/ 12 / 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ευτέρα
27/01/2014
ΩΡΑ 14:00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

προσφερόµενη

έκπτωση επί τοις %
επί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

τιµής

των

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη
28/01/ 2014
ΩΡΑ 10:00

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
www.chaniahospital.gr
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∆ικαίωµα Συµµετοχής
2.1 ∆ικαίωµα

συµµετοχής

στο

διαγωνισµό

έχουν

φυσικά

ή

νοµικά

πρόσωπα

ή

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της
υπό ανάθεσης υπηρεσίας, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και των πολυµερών
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στην συνέχεια της παρούσας.
2.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την
παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει
από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
2.3 Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα
στα

οικεία

επαγγελµατικά

ή

εµπορικά

µητρώα

και

να

προσκοµίζουν

ανάλογο

πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να
αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους
εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 3

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί
ποινή απορρίψεως, και µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά. Κάθε
δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθµό που
αναφέρεται στο παρών άρθρο :

Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
3.1

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
3.2
3.3

Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: (Σηµείωση: η ηµεροµηνία θεώρησης
του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της

7
δήλωσης και µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούµενα ισχύουν και
στη περίπτωση όπου η προσφορά

αποστέλλεται µε ταχυδροµική υπηρεσία

και ως

ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία καταθέσεως της
συστηµένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία µε την απαραίτητη όµως
προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007).

3.4.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες.
3.4.2Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση :
3.4.2.1 για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007,
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25. 6.1997, σελ.
1)

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία

των

οικονοµικών

συµφερόντων

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).
•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης

του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας,
η

οποία

τροποποιήθηκε

από

την

Οδηγία

2001/97/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄305).
3.4.2.2 για

κάποιο

από

τα

αδικήµατα

της

υπεξαίρεσης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3.4.2.3 για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
3.4.3Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε
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διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια

διαδικασία,

που

προβλέπεται

από

τις

διατάξεις

της

χώρας

εγκατάστασης του προσφέροντος
3.4.4Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του
Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
3.4.5Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
3.4.5.1

ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να
αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού.

3.4.5.2 φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
3.4.6Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο
επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα τους.
3.4.7Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ.
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες
καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν
τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
3.4.8Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου
3.4.9Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 της
παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
3.4.10

Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων (ή υπό
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άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
3.4.11

Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.

3.4.12

Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό.

3.4.13

Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.
3.4.14

Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
3.4.15

Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους

της παρούσας διακήρυξης.
3.4.16

Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής και το

πιστωτικό ίδρυµα έκδοσης αυτής.
3.4.17

Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της

παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
3.4.18

Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει µέρος ή το σύνολο

της δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας.
3.4.19

Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε

οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση
του παρόντος διαγωνισµού.
3.4.20

Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του

παρόντος διαγωνισµού.
3.5 Φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της ∆ιακήρυξης (παράβολο)
3.6 ∆ήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος, εφόσον
πρόκειται για είδος και όχι υπηρεσία (άρθρο 18 παρ.

Β. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

3.3 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
3.4 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

3.7.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες.

3.7.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
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3.7.2.1 για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,

όπως αυτή ορίζεται στο

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1)

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ. 2).
•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της
10ης

Ιουνίου

1991,

για

την

πρόληψη

χρησιµοποίησης

του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28. 6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄305).
3.7.2.2

για

κάποιο

από

τα

αδικήµατα

της

υπεξαίρεσης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.
3.7.2.3

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

3.7.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:
3.7.3.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε
πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

3.7.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:
3.7.4.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του
Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
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διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

3.7.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
3.7.5.1 ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να
αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού
3.7.5.2 φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

3.7.6 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο
επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα τους.

3.7.7 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ.
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες
καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν
τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης.

3.7.8 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου

3.7.9 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 της
παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

3.7.10∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης

των

ανωτέρω

νοµοθετηµάτων

(ή

υπό

άλλες

ανάλογες

καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

3.7.11Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.
3.7.12Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό.
3.7.13 Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.
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3.7.14 Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

3.7.15 Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της παρούσας διακήρυξης.

3.7.16 Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής και το
πιστωτικό ίδρυµα έκδοσης αυτής.

3.7.17 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

3.7.18 Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της
δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας.

3.7.19 Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε
οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση
του παρόντος διαγωνισµού.

3.7.20 Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.

Γ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

3.8 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.9 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και
Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε.
και Ε.Ε. και από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
3.10 Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα:
3.10.1 Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή ή
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο
καταστατικό του νοµικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα
σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές
πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).
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• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του
νοµίµου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά
που αναφέρονται στο υποβαλλόµενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.
3.10.2 Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
• Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή
3.10.3 Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
• Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή
3Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας
τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η
εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω
για τους ηµεδαπούς.
• Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό
όρο.

∆. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

3.11 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.12 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. ∆ιευκρινίζεται ότι :
• το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο
αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και
• οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’
αυτόν.

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3.13 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.14 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο υπηρεσιών, που
συµµετέχει στην ένωση.
• Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
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• ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ή το µέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο
που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

ΣΤ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ
1.000.000,00€

3.15 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιηµένος
ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής
µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος των εταιριών
αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής
στο διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες
συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής
στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι
υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
3.16 Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω
ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική
ανώνυµη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία συµµετέχει)
υποβάλει στο φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής της :
3.16.1 Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση
το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρίας και τον αριθµό
των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο
µετόχων της Εταιρίας.
Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο 3.15 υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες
εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό
την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει
για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε
διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
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3.16.2 Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των
αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν
την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας
αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
3.16.3 Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η
αλλοδαπή

ανώνυµη

εταιρία

υποχρεούται

να

προσκοµίσει

έγκυρη

και

ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.
3.16.4 Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων,
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα
µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για
τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν
διαθέτει διακριτική ευχέρεια, κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται
στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
3.17 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, εφόσον στο
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η ονοµαστικοποίηση των
µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε
την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
3.17.1 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
3.17.2 Έγκυρη κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των
µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο
τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της.
3.17.3 Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρίας.
3.17.4 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από τον
ανακηρυχθέντα προµηθευτή, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
3.18 Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων 3.18.2 και 3.18.3 πρέπει να προκύπτει
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της προµηθεύτριας
εταιρίας, πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Όλα τα παραπάνω
έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους
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συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική.
3.19 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της
χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των
µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε
την προσφορά τους:
3.19.1 Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο 3.17.1.
3.19.2 Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της
ανώνυµης εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3.17.2.
3.19.3 Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων,
υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3.17.3., σχετική
κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών
ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει
να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω
µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση
της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη
δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση των
µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει
έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
3.19.4 Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
3.20 Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν
τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένο
ισχύει.
3.21 Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως
προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.).
3.22 Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες,
κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες,
έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές
δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996,
όπως τροποποιηµένες ισχύουν.
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3.23 Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί
προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή
ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας στην οποία
µετέχει ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό.
3.24 Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαράδεκτου της υποψηφιότητας, εάν
στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η
κήρυξη του απαράδεκτου γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των
συµµετεχόντων.

Επιπλέον και για όλες τις κατηγορίες των συµµετεχόντων θα πρέπει στο φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής να περιέχονται τα παρακάτω (ανάλογα µε την κατηγορία
τροφίµων στην οποία συµµετέχουν):
1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
2. Άδεια

(βεβαίωση) κοπής κρέατος (νωπών – κατεψυγµένων) εξαιρουµένη

της

κατηγορίας του προµηθευτή των πουλερικών για τα οποία δεν απαιτείται τεµαχισµός
διότι προµηθεύονται ολόκληρα.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι :
•

Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας

•

∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό δηµοσίου

•

∆εν

έχουν

υποπέσει

σε

σοβαρό

παράπτωµα

κατά

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
•

Η επιχείρηση θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα.

•

∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την Υπηρεσία.

4. Οι προµηθευτές κρεάτων και αλιευµάτων θα υποβάλλουν την σχετική απόφαση που
εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας – ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας από την
οποία να προκύπτει ότι : α) τα προϊόντα τους προέρχονται από εγκεκριµένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας παραγωγής και αποθήκευσης και β) έχει χορηγηθεί στις
εγκαταστάσεις αυτές ο κωδικός αριθµός κτηνιατρικής έγκρισης, µε την µορφή και τις
ενδείξεις που προβλέπονται (επεξεργασία, σήµανση, ιχνηλασιµότητα).
5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της
διακήρυξης.
6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα είδη ή τις οµάδες των ειδών για τις
οποίες καταθέτουν προσφορά.
7. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου επεξεργασίας, τεµαχισµού τυποποίησης κ.λ.π. νωπώνκατεψυγµένων κρεάτων και κατεψυγµένων αλιευµάτων, από την ∆/νση Κτηνιατρικής,
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σε περίπτωση που δεν διαθέτουν εργαστήρια υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει το
εργαστήριο µε το οποίο θα συνεργάζεται, καθώς και αντίγραφο της άδειας αυτού.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Αποκλείονται από τον
διαγωνισµό όσοι βαρύνονται µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή µε διοικητικό
πρόστιµο για σοβαρή παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την
προέλευση των τροφίµων. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για εταιρείες των
οποίων οι βασικοί µέτοχοι βαρύνονται µε καταδικαστική απόφαση ή µε διοικητικό
πρόστιµο για σοβαρή παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την
προέλευση των τροφίµων.
Όλοι οι προµηθευτές θα πρέπει να τηρούν τις κτηνιατρικές, υγειονοµικές διατάξεις, τον
ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, την ΚΥΑ 487/2000. Οι προµηθευτές και οι παραγωγοί
οπωροκηπευτικών πρέπει να πληρούν καλό επίπεδο καλλιεργειών.

1.

Άδειες Λειτουργίας – Καταχώρησης / Βεβαιώσεις


Άδεια λειτουργίας – καταχώρησης στο µητρώο επιχειρήσεων και ένταξη στις επιχειρήσεις
……….χονδρικού

εµπορίου

γαλακτοκοµικών

και

τυροκοµικών

προϊόντων……..

χονδρικού εµπορίου ειδών παντοπωλείου ή διαφόρων ειδών τροφίµων ………… κλπ


Άδεια λειτουργίας – καταχώρησης ψυκτικής αποθήκης

και ξηρής αποθήκης

…………γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων …………. από τη ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής στο όνοµα της επιχείρησης και τις αντίστοιχες άδειες λειτουργίας για τους
παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα αντιπροσωπεύετε.


Βεβαίωση καταχώρησης – ταξινόµησης και βεβαίωση για την καταλληλότητα των
οχηµάτων µεταφοράς των προϊόντων τους από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας.

2.

∆ιαχείριση της Ασφάλειας Τροφίµων :


Θεωρηµένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας
Τροφίµων (ΕΝ ISO 22000:2005/ BRC/ IFS), από τον Φορέα Πιστοποίησης, της επιχείρησης
σας και των προµηθευτών της εταιρείας, (µε ηµεροµηνία έκδοσης πιστοποιητικού,
προγενέστερης της ηµεροµηνίας προκήρυξης του διαγωνισµού και ηµεροµηνία
θεώρησης, µεταγενέστερης).



∆ιαπίστευση

του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης στο πρότυπο και στο πεδίο

εφαρµογής, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation – EA)
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Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), της επιχείρησης
και των προµηθευτών τους οποίους αντιπροσωπεύετε και των προϊόντων των οποίων
διακινείτε.



Περιγραφή του εξοπλισµού παρακολούθησης και µέτρησης των κρίσιµων σηµείων
ελέγχου, σύµφωνα µε την µελέτη HACCP, της επιχείρησης σας καθώς και των µέτρων
που λαµβάνετε για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων.



Σχέδιο ∆ειγµατοληψίας και Τεχνικές Προδιαγραφές Φυσικοχηµικής – Μικροβιολογικής
Ασφάλειας για τα προϊόντα τα οποία διακινείτε. Όλα τα προϊόντα που παραδίδονται στο
Νοσοκοµείο, θα φέρουν τις απαραίτητες σηµάνσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.



Αντίγραφο αποτελεσµάτων πρόσφατων εργαστηριακών αναλύσεων (µικροβιολογικών,
χηµικών) προϊόντων των οποίων διακινείτε.



Αντίγραφο

της

σύµβασης

της

επιχείρησης

σας

µε

αδειοδοτηµένη

εταιρεία

καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών, (µε ηµεροµηνία έκδοσης της σύµβασης,
προγενέστερης της ηµεροµηνίας προκήρυξης του διαγωνισµού),
καταπολέµησης

τρωκτικών

και

εντόµων,

κατάσταση

των

πρόγραµµα

χρησιµοποιουµένων

εντοµοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και κάτοψη ή σκαρίφηµα της επιχείρησης
όπου θα απεικονίζονται οι δολωµατικοί σταθµοί ή οι σταθµοί παρακολούθησης που
έχουν τοποθετηθεί και έντυπα αποτελεσµατικότητας/τεκµηρίωσης του προγράµµατος
από πρόσφατη εφαρµογή προγράµµατος µυοκτονίας.
3.

Λοιπές Υποχρεώσεις Προµηθευτή



Κοινοποίηση αποτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων των προϊόντων που διακινεί η
επιχείρηση σας, στο Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο Σχέδιο ∆ειγµατοληψίας
σας.

Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα
ξενόγλωσσα και νοµίµως µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη
αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
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διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες
υποψηφίων.

Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να
βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του αναδόχου ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της
ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας
βασιζόµενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και
πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των
υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαµβάνονται στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς.

Άρθρο 4
Προσφορά ενώσεων υποψήφιων αναδόχων
4.1 Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων.
4.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
4.3 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, µέλος
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.

Άρθρο 5
Εγγυήσεις
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5.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.

5.1.1 Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον, επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή

33.118€ (αν η συµµετοχή αφορά το

σύνολο του έργου),
-για τα είδη παντοπωλείου 10.591,00€
-για τα είδη γάλακτος – γιαουρτιού 3.141,00€
-για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου 4.567,00€
-για τα είδη κρεοπωλείου – κατεψυγµένα 1.030,00€
-για τα είδη κρεοπωλείου νωπά 2.866,00€
-για πουλερικά 5.140,00€
- για είδη ιχθυοπωλείου 1.710,00€
- για είδη άρτου – αρτοσκευασµάτων, Γλυκισµάτων 4.075,00€
Στην εγγυητική να αναγράφεται ο αριθµός και η ονοµασία των προσφεροµένων
κατηγοριών
5.1.2 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
5.1.3 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
5.1.4 Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο
υπόδειγµα

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ’

και

να

περιέχει

όλα

τα

στοιχεία

που

περιλαµβάνονται σ’ αυτό.

5.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης.

5.2.1 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της
οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας,
αφαιρουµένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύµβαση. Η εγγύηση
κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα
σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή
άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και έχουν,
σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που
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εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, όλα τα
στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης
υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του
Π.∆. 118/2007.

Άρθρο 6
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενο Προσφορών

6.1 Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν την
προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την προηγουµένη
εργάσιµη ηµέρα της ηµέρας διενέργειας αυτού, στο Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό
Πρωτόκολλο) του Νοσοκοµείου.
6.2 Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, όπως ορίζεται στην παρ. 6.3, στην
Ελληνική γλώσσα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς :
6.2.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
6.2.2 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
6.2.3 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος.
6.2.4 Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης
6.2.5 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6.2.6 Τα

στοιχεία

∆ιεύθυνσης,

του

διαγωνιζόµενου

Ταχυδροµικού

(συµπεριλαµβανοµένων

Κώδικα,

Τηλεφώνων

Ταχυδροµικής

Επικοινωνίας,

Fax

και

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - email). Σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία
θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον διαγωνιζόµενο.
6.3 Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω :
6.3.1 Φάκελος

∆ικαιολογητικών

Συµµετοχής

µε

την

ένδειξη

“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” ο οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού
του άρθρου 3 της παρούσας. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα
αντίγραφα αυτών θα είναι χωριστά, µε τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα
διακήρυξη
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6.3.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα
περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει
τη µορφή που αναλύεται στο Παράρτηµα Α΄.
• Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου

όγκου,

να

τοποθετηθούν

στον

κυρίως

φάκελο,

τότε

αυτά

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
• ∆ικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόµενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE
Mark κ.λ.π.), τοποθετούνται και στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς .
• Ηλεκτρονικό µέσο (δισκέτα, cd ή άλλο), µε την τεχνική προσφορά της εταιρείας.
6.3.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο
οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο.
• Ηλεκτρονικό µέσο (δισκέτα, cd ή άλλο), µε την οικονοµική προσφορά της
εταιρείας
6.4 Οι παραπάνω φάκελοι (6.3.1, 6.3.2. και 6.3.3) θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα
είναι σφραγισµένοι καλά.
6.5 Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.
6.6 ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή
έγκαιρα.
6.7 Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσµες
και δεν λαµβάνονται υπόψη.
6.8 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν
λαµβάνεται υπόψη.
6.9 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6.10 Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το
πρωτότυπο.
6.11 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι
υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών
τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.
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6.12 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, το δε αρµόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
6.13 Συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται µόνο σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου
10 του Π.∆. 118/2007.
6.14 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τριακόσιες εξήντα πέντε
(365) ηµέρες. Η έναρξη της προθεσµίας αυτής αρχίζει από την επόµενη διενέργειας του
διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την
προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή
µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i)
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης
συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
6.15 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.16 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
6.17 Οι

συµµετέχοντες

µπορούν

να

υποβάλουν

προσφορά

για

µέρος

της

δηµοπρατηθείσας υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6.18 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. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
6.19 O προσφέρων υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε
τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά
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προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός
παραγράφου και σελίδας.
6.20 Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση
των προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές
της ∆ιακήρυξης.
6.21 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. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των
κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά
και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία,
κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα
αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
6.22 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών
και όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο συλλογικό όργανο του Νοσοκοµείου, είτε
ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση
του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
6.23 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15
παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά
του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω
όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον
διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές
διατάξεις του Ν. 2522/1997.

Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν το µειοδότη στη δε επίσηµη
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 7
Αποσφράγιση προσφορών
7.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
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δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
7.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη των
τριών υποφακέλων (∆ικαιολογητικών. Τεχνικής προσφοράς και Οικονοµικής
προσφοράς) οι οποίοι και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των
∆ικαιολογητικών και τα οποία µονογράφονται στο σύνολό τους ανά φύλλο. Οι
φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται
σ’ ένα νέο φάκελο ( ή σε δύο νέους φακέλους, όπου ο ένας φάκελος
περιλαµβάνει τις τεχνικές προσφορές και ο άλλος τις οικονοµικές προσφορές) οι
οποίοι επίσης σφραγίζονται και υπογράφονται από το ίδιο όργανο και
παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. (σε διαφορετικές
ηµεροµηνίες η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών από την αποσφράγιση
των οικονοµικών προσφορών)
7.1.2 Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση
µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η
ώρα αποσφράγισης.
7.1.3 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση

αυτών

που

υποβάλλουν

προσφορές,

καθώς

και

των

δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
7.2

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον
διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση
των προσφορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούµενος δεν παραστάθηκε, µπορεί να λάβει
γνώση των στοιχείων αυτών, µόνο µετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία ως εξής:
7.2.1. Των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των δικαιολογητικών συµµετοχής και της
τεχνικής προσφοράς, εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά,
εντός τριών (3) ηµερών από την αποσφράγιση των προσφορών.
7.2.2. Των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών εντός τριών (3) ηµερών από την αποσφράγιση αυτών.

7.3

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 12 κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα
οριστεί στον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται εντός της
αποκλειστικής ηµεροµηνίας των 20 ηµερών από την παραλαβή της πρόσκλησης
υποβολής
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Άρθρο 8
∆ιοικητικές Προσφυγές

8.1 ∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 και

του Ν.3886/30-9-2010. Οι διοικητικές

προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του
Νοσοκοµείου προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο,
όπου απαιτείται.
8.2 ∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους
λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νοµοθετήµατα δεν γίνονται δεκτές, ούτε
εξετάζονται.
8.3 Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.

Άρθρο 9
Προσφερόµενη τιµή – Νόµισµα

9.1 Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά µονάδα µέτρησης για εµπόρευµα παραδοτέο στις αποθήκες
του Νοσοκοµείου ή σε άλλο χώρο αυτού εγκαταστηµένο και εν πλήρη λειτουργία όπου
απαιτείται. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο, το
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
9.2 Στην προσφορά θα αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης επι τοις εκατό (ολογράφως και
αριθµητικώς) σε ακέραιες µονάδες, για όλα τα είδη κάθε κατηγορίας. Το ποσοστό αυτό θα
αναφέρεται στην εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα
χορήγησης αυτού που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά
του.
Για τις οµάδες Οπωρολαχανοπωλείου, Κρεοπωλείου και Ιχθυοπωλείου το προσφερόµενο
ποσοστό µπορεί να αναφέρεται στη µέση χονδρική ή στη µέση λιανική τιµή.
Για τις οµάδες Παντοπωλείου (µόνο σε τρόφιµα-κατεψυγµένα λαχανικά), γάλακτος-γιαουρτιού
το προσφερόµενο ποσοστό θα αναφέρεται µόνο στη µέση λιανική τιµή.
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσµατος
του είδους (προέλευση, τύπος κ.λ.π.) από το οποίο εξαρτάται η τιµή, το είδος θα αποτιµάται
στην κατώτερη γενικά τιµή από την οποία θα αφαιρείται η νόµιµη έκπτωση.
Για τα είδη τροφίµων που τελούν σε καθεστώς διατίµησης η τιµή θα αναφέρεται σε έκπτωση
ποσοστού επι τοίς εκατό στην τιµή διατίµησης που ισχύει κάθε φορά από την ηµέρα
χορήγησης του είδους.
∆ύναται να υποβάλλεται προσφορά σε συνάλλαγµα και από Έλληνες προµηθευτές για είδη
εισαγόµενα από το εξωτερικό και στις συµβάσεις προµηθειών µπορεί να συνοµολογείται το
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τίµηµα σε ξένο νόµισµα. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωµή µε το
νόµισµα της προσφοράς αλλά µε το νόµισµα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι πληρωµές
από την Τράπεζα Ελλάδος προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
Για την σύγκριση των προσφορών οι τιµές σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση
την ισχύουσα τιµή FIXING του Επίσηµου ∆ελτίου Συναλλαγµάτων έναντι ΕΥΡΩ κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Άρθρο 10
Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών

10.1Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, στις παρ.10.3 και 10.4 η
κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσας ∆ιακήρυξης και της πρόσκλησης ανάδοχο, η προσφορά του οποίου έχει τη
χαµηλότερη τιµή.
10.2Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού

µε

γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει :■ Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή
µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : α)Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας
από 100.001 Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
έγγραφη αποδοχή από τον προµηθευτή και πριν την σύνταξή της σχετικής σύµβασης µε τον
τελευταίο µειοδότη.
10.3Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος έχει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δεν
προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 12 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και
ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις
περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του
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Άρθρου 3 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του άρθρου 12, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής αυτού.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντος τη
χαµηλότερη τιµή, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα
στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων.
10.4

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
10.5

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την
συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από
την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Άρθρο 11
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού

11.1

Το Νοσοκοµείο µπορεί να αποφασίσει για :

11.1.1 Εφόσον το υλικό/υπηρεσία δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες
προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν
διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή
ισοδύναµες προσφορές.
11.1.2 Ματαίωση

των

αποτελεσµάτων

του

διαγωνισµού

και

επανάληψη

του

µε

τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
11.1.3 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία
της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
11.1.4 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.2
της παρούσας.
11.1.5 Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
11.1.5.1 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για
την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.
11.1.5.2 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν
την µαταίωση.
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Άρθρο 12
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης

12.1

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα
Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.3 της
παρούσας:
12.1.1

Οι Έλληνες πολίτες:
12.1.1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆ 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
12.1.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99
έως 106 και σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. και, επίσης, ότι δεν τελούν.
12.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

και

επικουρικής)

και

ως

προς

τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους.
12.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων 12.1.1.2 και 12.1.1.3 εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
12.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
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απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
12.1.1.6 Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και υπεύθυνη
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα την υπό
προµήθεια

υπηρεσία,

κατά

τις

τρεις

προηγούµενες

του

έτους

του

διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υπηρεσία, κατά
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών
ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα
σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Η επιχείρηση
δε θα πρέπει να παρουσιάζει ζηµία σε περισσότερες από 1 οικονοµικές
χρήσεις
12.1.2

Οι αλλοδαποί:

12.1.2.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης της παραγράφου 12.1.1.1 του παρόντος άρθρου.
12.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 12.1.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση

ή

διαδικασία

και

ότι

πληρούνται

οι

προϋποθέσεις

της

παραγράφου 12.1.1.3 του παρόντος άρθρου.
12.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας

του

διαγωνισµού

και

εξακολουθούν

να

παραµένουν

εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
12.1.3

Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:

12.1.3.1 Τα

παραπάνω

αντίστοιχα.

δικαιολογητικά

Ειδικότερα,

τα

των

ανωτέρω

περιπτώσεων
νοµικά

12.1.1

πρόσωπα

και

12.1.2

πρέπει

να

προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες
(Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
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δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 12.1.1.1.
του παρόντος άρθρου.
12.1.3.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
12.1.3.3 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης της περίπτωσης 12.1.3.2, εκδίδονται, όσον αφορά στην
κοινή

εκκαθάριση

Αυτοδιοίκησης,

στο

από

την

µητρώο

αρµόδια
Ανωνύµων

Υπηρεσία
Εταιρειών

της

Νοµαρχιακής

της

οποίας

είναι

εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
12.1.3.4 Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο
τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό
επιχείρησης.

12.1.4 Οι Συνεταιρισµοί:

12.1.4.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
της παραγράφου 12.1.1.1 του παρόντος άρθρου.
12.1.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1.1.2 και 12.1.1.3 εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης 12.1.2.2.
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και
της περίπτωσης 12.1.3.2 του παρόντος άρθρου.
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12.1.4.3 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

12.1.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

12.1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που
συµµετέχει στην ένωση.

Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα
ξενόγλωσσα και νοµίµως µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ µη
αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες
υποψηφίων σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007.

Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να
βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του αναδόχου ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της
ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας
βασιζόµενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και
πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των
υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαµβάνονται στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι
ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα ως άνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται
και για τον κατασκευαστή.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 12 της
παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισµού του αναδόχου από τον διαγωνισµό.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται µε τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 12 της
παρούσας διακήρυξης σε καλά σφραγισµένο φάκελο και θα φέρουν ευκρινώς στην άνω
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δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθµό που αναγράφεται για καθένα δικαιολογητικό στο παρόν
άρθρο. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :

•

Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας µε τη
διακριτική επωνυµία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”».

•

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

•

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος.

•

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

•

Τα

στοιχεία

∆ιεύθυνσης,

του

διαγωνιζόµενου

Ταχυδροµικού

Κώδικα,

(συµπεριλαµβανοµένων
Τηλεφώνων

Ταχυδροµικής

Επικοινωνίας,

Fax

και

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - email). Σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία
θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον διαγωνιζόµενο.

Άρθρο 13
Ανακοίνωση κατακύρωσης

13.1

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

13.2

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

13.3

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007

13.4

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

13.5

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.

Άρθρο 14
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Παραγγελία-Παράδοση Ειδών/Υπηρεσιών

Τα υπό προµήθεια είδη θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στις αποθήκες του Νοσοκοµείου
µε δαπάνη και µε µεταφορικό µέσο του χορηγητού σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και
κτηνιατρικές διατάξεις.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε καθορισµένη ώρα που θα ορίζεται από το Νοσοκοµείο.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. Σε
περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών µπορεί
να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού ως προηγούµενα.

Μετά την λήξη του συµβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης ο προµηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα είδη όπως ορίζονται µε γραπτή εντολή χωρίς να
έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την χορήγηση κάποιου από αυτά για οποιονδήποτε λόγο.
∆εν επιτρέπεται να αναφέρεται στα δελτία παραγγελιών επωνυµίες Επιχειρήσεων και τούτο για
να αποφευχθεί η µονοπώληση των ειδών.
Η εντολή θα είναι γραπτή και θα παραδίδεται στον χορηγητή την προηγούµενη ηµέρα και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και την ίδια ηµέρα της παραλαβής.
Ο χορηγητής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την έλλειψη κάποιου είδους στην αγορά εάν δεν
προσκοµίσει εγκαίρως βεβαίωση της ∆/νσης Εµπορίου ότι το είδος αυτό δεν υπάρχει στο
χονδρικό ή λιανικό εµπόριο των Χανίων. O χορηγητής υποχρεούται αυθηµερόν µε την λήψη
της παραγγελίας να ενηµερώσει για την έλλειψη κάποιου είδους.
Τα είδη που παραδίδονται πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία
το Νοσοκοµείο δέχεται την προµήθεια κατωτέρας ποιότητας από την ανωτέρω καθοριζόµενη,
οφείλει όµως στην περίπτωση αυτή να αναγράφει ρητώς στο πρωτόκολλο παραλαβής ότι το
παραγγελόµενο είδος είναι κατωτέρας ποιότητας και ότι η προµήθεια αυτή έγινε µετά ειδική
παραγγελία του ίδιου του Νοσοκοµείου.
Τα είδη οπωρολαχανοπωλείου πρέπει να είναι µε γενικά χαρακτηριστικά και ποιοτικής
κατηγορίας 1 και ειδικά για την ελάχιστη ισηµερινή διάµετρο όπως παρακάτω : µήλα 7cm,
αχλάδια 6cm, ντοµάτες για γέµισµα 8cm.
Για όσα είδη µπορούν να συντηρηθούν το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να τα προµηθεύεται σε
περισσότερες ποσότητες, µέχρι της ποσότητας που αρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός
µηνός.
Ο χορηγητής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα είδη πάντοτε σύµφωνα µε τα δελτία
παραγγελιών του Νοσοκοµείου και θα βεβαιούται µε το πρωτόκολλο παραλαβής από την
Επιτροπή Παραλαβής διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του
Νοσοκοµείου παρουσία του προµηθευτή ή αντιπροσώπου του εξουσιοδοτηµένου, ενήλικου
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και εγγράµµατου, ειδικά για την παράδοση και υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών
παραλαβής.
Τα µέλη της επιτροπής παραλαβής είναι µόνιµοι υπάλληλοι του Νοσοκοµείου το δε ένα από
αυτά πρέπει να είναι γιατρός.
Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών.
Στα πρακτικά απόρριψης των διαφόρων ειδών τα οποία θα συντάσσονται σε ειδικό
τριπλότυπο στέλεχος αριθµηµένο και δεόντως θεωρηµένο, µπορεί ο χορηγητής νε σηµειώσει
τις υπάρχουσες αντιρρήσεις του επι των οποίων η επιτροπή πρέπει να σηµειώσει τις σχετικές
αντιπαρατηρήσεις. Η µη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δηµιουργεί απόδειξη για την
αλήθεια των αντιρρήσεων του χορηγητή.
Σε περίπτωση οµόφωνης απόρριψης ο χορηγητής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη
παραιτούµενος ρητά του δικαιώµατος διαιτησίας.
Σε περίπτωση απορρίψεως κατά πλειοψηφία επιλαµβάνεται του θέµατος ο ∆/ντης του
Νοσοκοµείου η γνώµη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Τα απορριφθέντα είδη
ο χορηγητής είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει µέσα στην προθεσµία που θα του
ορίζει ο ∆/ντής του Νοσοκοµείου, διαφορετικά το Νοσοκοµείο δικαιούται να αγοράσει την
ποσότητα των ειδών από την ελεύθερη αγορά η δε επι πλέον διαφορά τιµής και κάθε άλλη
πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον χορηγητή.
Η τυχόν µη τήρηση εκ µέρους των επιτροπών παραλαβής των διατυπώσεων αυτών έχει σαν
συνέπεια την απαλλαγή του χορηγητή για λόγους τυπικούς χωρίς να εξετασθεί περαιτέρω η
ουσία της παραβάσεως. Εξ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του χορηγητή να υπογράψει το
πρακτικό παραβάσεως και δειγµατοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία της ποινής
που θα του επιβληθεί.
Σε περίπτωση µη προσέλευσης του προµηθευτή την ορισµένη ηµέρα και ώρα ή παράλειψη
ορισµού εκπροσώπου του η αρµόδια επιτροπή θα δικαιούται να προβεί στην ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή χωρίς την παρουσία του προµηθευτή ή εκπροσώπου του οπότε η κρίση
της επιτροπής θα λογίζεται ανεπιφύλακτα δεκτή.
Για τον καθορισµό της ποιότητας των ειδών τα οποία υπόκεινται σε χηµική εξέταση θα
αποστέλλονται δείγµατα από την επιτροπή παραλαβής στην ∆ιεύθυνση Χηµικών Υπηρεσιών
Χανίων σύµφωνα µε τις διατάξεις που υπάρχουν. Σε περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία
στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο
διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια είδους πρέπει να λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα
αποστέλλεται στην ∆/νση Εµπορίου για τις περαιτέρω ενέργειες στις αρµόδιες Υπηρεσίες
αναλόγως του είδους, για τον καθορισµό της ποιότητας ή προελεύσεως κ.λ.π. του είδους.
Τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου και θα βαρύνουν
το χορηγητή.
Η δειγµατοληψία θα ενεργείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον ανά 15θήµερο ή σε κάθε παράδοση
κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο
παραλαβής.
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Ο χορηγητής έχει το δικαίωµα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την διενέργεια
δειγµατοληψίας και την αποστολή του δείγµατος στην ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών ή στην
∆/νση Εµπορίου (ανάλογα µε το είδος) για γνωµάτευση σχετικά µε την ποιότητα, κατηγορία,
προέλευση ή άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια είδους.
Ο χορηγητής δύναται να ζητήσει επίσης από την ∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών Χανίων την
παράσταση δικού του Χηµικού στις κατ΄ έφεση χηµικές εξετάσεις.
Στην περίπτωση αυτή η πιθανώς µη σύµφωνος γνωµάτευση της ∆/νσης Εµπορίου η της
∆/νσης Χηµικών Υπηρεσιών Χανίων µε τις απόψεις του χορηγητού θα αποτελεί ιδιαίτερη
επιβαρυντική αιτία στην επιµέτρηση της επιβαλλόµενης ποινής κατά του χορηγητού για την
αιτία αυτή.
Στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης του εµπορεύµατος ισχύει το άρθρο 26 του Π.∆.
118/2007.

Άρθρο 15
Απόρριψη συµβατικού είδους/υπηρεσίας – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση απορρίψεως από την επιτροπή παραλαβής, κάποιου είδους από τα
προσκοµισθέντα από το χορηγητή, επειδή δεν συµφωνούσε µε τους όρους της συµβάσεως
και της παραγγελίας και αν ακόµη η αντικατάσταση του απορριφθέντος είδους έγινε από τον
χορηγητή εντός των χρονικών ορίων που θέτει η διακήρυξη ή η σύµβαση η επιτροπή
προµηθειών δικαιούται να προτείνει εναντίον του τις κατωτέρω οριζόµενες κυρώσεις.

1. Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής είδος το οποίο
είναι ποιότητος κατωτέρας από εκείνη που ορίζει η διακήρυξη και η παραγγελία, η επιτροπή
προµηθειών εκτός από την κύρωση την οποία δικαιούται να προτείνει για την αιτία αυτή
γνωµοδοτεί και για την τιµή την οποία πρέπει να πληρωθεί το είδος.
2. Σε περίπτωση που ο χορηγητής προσκοµίσει καθυστερηµένα τα υπό προµήθεια είδη, η
παραλήψει τη χορηγία για οποιοδήποτε λόγο, το Νοσοκοµείο µπορεί να προµηθευτεί σε βάρος
του χορηγητή το µη εγκαίρως προσκοµισθέν ή το µη παραδοθέν είδος από την ελεύθερη
αγορά. Σ’ αυτή την περίπτωση η διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της τιµής που
καταβλήθηκε πραγµατικά από το Νοσοκοµείο συνέπεια

του ότι το είδος αγοράστηκε από

ελεύθερο εµπόριο, όπως και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε από την αιτία αυτή θα
βαρύνει τον χορηγητή.
3. Για κάθε παράβαση γενικώς από τον χορηγητή των όρων της παρούσης διακήρυξης όπως
ακριβώς καθορίζονται σ’ αυτήν και υπαγορεύονται από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της
καλής πίστεως η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να προτείνει κατά του χορηγητού όλες τις
κυρώσεις µερικώς ή αθροιστικώς κατά την κρίση της που προβλέπονται από το Νόµο και τις
αποφάσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της εκδικάσεως της παράβασης, ακόµη δε και
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διοικητικό πρόστιµο αφού σταθµίσει όλα τα πραγµατικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή
παραβάσεως που έγινε από το χορηγητή και την εν γένει συµβατική συµπεριφορά του.
4. Η Επιτροπή προµηθειών δύναται να προτείνει την κήρυξη του χορηγητή εκπτώτου είτε για όλη
τη σύµβαση είτε µόνο για το είδος στο οποίο σηµειώθηκε η παράβαση ή οι παραβάσεις.
Οι επιβαλλόµενες κατά του χορηγητή κυρώσεις είναι άσχετες προς την εναντίον του άσκηση
ποινικής δίωξης, εφ’ όσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκηµα καθώς και
προς κάθε άλλη αξίωση του Νοσοκοµείου κατά του χορηγητή, η οποία προέκυψε για
οποιοδήποτε λόγο. Τα πρόστιµα και οι καταλογισµοί, οι οποίοι θα επιβληθούν µετά από
πρόταση της Επιτροπής Προµηθειών κατά του χορηγητή

για κάθε ζηµιά, η οποία θα

προκληθεί από αυτόν στο Νοσοκοµείο κάθε απαίτηση αυτού κατά του χορηγητή θα κρατείται
από τα ποσά που του οφείλονται ή από την εγγύηση του χορηγητή καλής εκτελέσεως των
όρων της συµβάσεως που έχει καταθέσει στο Νοσοκοµείο και θα βεβαιούνται σαν δηµόσιο
έσοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.

Άρθρο 16
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου

16.1

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε παραπάνω
για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.

16.2

Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα.

16.3

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
16.3.1 Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, κατά περίπτωση.
16.3.2 Προµήθεια

του

υλικού/υπηρεσίας

σε

βάρος

του

εκπτώτου

προµηθευτή/ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει
µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια
διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
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εκπτώτου προµηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και
στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα
παραπάνω

οριζόµενα.

Στην

περίπτωση

αυτή,

ο

υπολογισµός

του

καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
16.3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή/αναδόχου από το
σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Ν. 2286/1995.
16.3.4 Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των
υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το
δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι
χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆.118/07
16.3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο
από τη σύµβαση προµηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται
να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
16.3.6 Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου
αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος
του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το
προς καταλογισµό ποσό.

Άρθρο 17
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες

17.1

Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των
παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της
σύµβασης

που

θα

υπογραφεί

µετά

την

κατακύρωση

της

προµήθειας
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ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται
σχετικά παρακάτω
17.2

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή
αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών,
που διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκοµείο

17.3

Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις
πληµµελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση
µε το 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης,
σύµφωνα µε την ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. µπορεί
ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

17.4

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά από
προηγούµενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε
περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που
να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.

17.5

Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκοµείο
αζηµίως για αυτό

17.6

Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές
ρήτρες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και την οικεία σύµβαση

17.7

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας (καταβολή νοµίµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες
των προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί αµετάκλητα, επανειληµµένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το
Νοσοκοµείο µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 18
Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή της αξίας των εκάστοτε προµηθευόµενων ειδών θα γίνεται µε την εξόφληση του
100% της συµβατικής αξίας του τιµολογίου βάσει των κατωτέρω δικαιολογητικών :
1. Πρωτόκολλο ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προµηθευόµενων ειδών το
οποίο θα εκδίδεται σε κάθε παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή και υπογεγραµµένο
από τον χορηγητή ή τον νοµίµως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
2. Τιµολόγιο του χορηγητή το οποίο θα είναι θεωρηµένο για την νόµιµα διαµορφούµενη
µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα χορήγησης αυτού και επι του
οποίου τιµολογίου θα αναγράφεται η έκπτωση που παρέχεται από τον χορηγητή στο
Νοσοκοµείο και ο ΦΠΑ που αναλογεί και καταβάλλεται από το Νοσοκοµείο.
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Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα
αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/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», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/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», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση
από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν
µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν το µειοδότη και ο Φ. Π. Α. επιβαρύνει
το Νοσοκοµείο µας .

Άρθρο 19
Ισχύς της σύµβασης

19.1

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και µε δικαίωµα

τρίµηνης (3) παράτασης. Παράταση πλέον των τριών (3) µηνών προϋποθέτει την
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.
19.2

H δαπάνη για την προµήθεια της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον

Κ.Α.Ε. 1511 του προϋπολογισµού εξόδων του εκάστοτε Νοσηλευτικού Ιδρύµατος.
19.3

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύµβασης σχετικού διαγωνισµού σε

περιφερειακό επίπεδο, η σύµβαση παύει να ισχύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο.
19.4

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή άλλος φορέας χορηγήσει
είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Ίδρυµα µε οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση,
κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς το
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Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του αναδόχου µπορεί να
µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών.
19.5

Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης και της

οικείας Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ

Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην
προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις του Ν.
2286/95, του Π.∆. 394/96 και του Π.∆. 118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ

Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•

Φρέσκα
Ωοσκοπηµένα
Α’ Ποιότητας

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

•

Περίπου 55 γρ. έως 75 γρ. έκαστο

•

Εντός χάρτινων θηκών και κατόπιν σε
χαρτοκιβώτια κατάλληλα για τρόφιµα.
Καρτέλες των 30 τεµαχίων
Τα µέσα συσκευασίας σε καλή κατάσταση
ανθεκτικά σε προσκρούσεις, άνευ υγρασίας,
καθαρά και κατασκευασµένα από υλικά
ικανά να προφυλάξουν τα αυγά από ξένες
οσµές και κινδύνους αλλοίωσης της
ποιότητας.
Τίτλος και έδρα κέντρου ωοσκοπήσεως και
συσκευασίας
Ηµεροµηνία παραγωγής συσκευασίας
Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας
Ποιοτική κατηγορία
Κατηγορία βάρους
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 90% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Απουσία ρύπων πάσης φύσεως επί της
επιφάνειας
Φυσιολογικό σχήµα
Άθικτα
Καθαρά
Απουσία γεωργικών φαρµάκων,
παρασιτοκτόνων, εντοµοκτόνων,
υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικών,
κ.λπ.

•
•
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
•
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της

•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli Απουσία στα 1 gr.
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ισχύουσας νοµοθεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΑΡΙ
ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

•

Μέγιστη – 15 ο C

•

Πρώτη συσκευασία :
α) vacuum
β) µεµβράνη κατάλληλη για τρόφιµα

•

∆εύτερη συσκευασία :
Χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις

•
•
•
•

Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία αλιείας
Ηµεροµηνία κατάψυξης
Τίτλος, έδρα επιχείρησης, αριθµός άδειας
λειτουργίας
Είδος ψαριού
Ηµεροµηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Ψάρι φιλέτο κατεψυγµένο (πέρκα-σέιθσολοµός)
Μαλάκια κατεψυγµένα (ΣΟΥΠΙΕΣ-ΧΤΑΠΟ∆ΙΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
Κατηγορία Α’
Αποτελούµενο αποκλειστικά από Α’ ύλη
χωρίς την προσθήκη Β’ υλών και χωρίς καµία
άλλη επεξεργασία πέραν της κατάψυξης
I.Q.F. (Individually Quick Frozen)

•
•
•
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•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
•
•

•
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

•
•
•
•
•
•
•
•

Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 90% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
∆ηλωτική αποσύνθεση ή οποιαδήποτε
αλλοίωση
Πλήρης αποχρωµατισµός της εξωτερικής
επιφάνειας και όταν η σάρκα καθίσταται
φαιά ή φαιοµέλαινα και το λίπος καστανό,
λόγω οξειδώσεων των χρωστικών.
Εκτεταµένους ανώµαλους ή
απαγορευµένους χρωµατισµούς
Ακρωτηριασµούς, µωλωπισµούς, κακώσεις,
τραύµατα και παραµορφώσεις
Ύποπτα συµπτώµατα παρασιτώσεως και
µυκητιάσεως
∆υσάρεστες οσµές
Ολική ή µερική απόψυξη
Αφυδάτωση
Εγκαύµατα κατάψυξης
∆ιαβροχή από το ψυκτικό υγρό
Απουσία σε υπολείµµατα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων,
εντοµοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων,
θυρεοσταατικών ορµονών
Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα ‹ 106 cfu/gr
Total coliforms ‹ 102 cfu/gr
E. Coli ‹ 102 cfu/gr
St. Aureus ‹ 103 cfu/gr
Salmonella - Απουσία σε 25 gr
Listeria monocytogenes - Απουσία σε 25 gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•

Φέτα ή Λευκό τυρί ηµίσκληρο
Κίτρινο τυρί χαµηλό σε λιπαρά και χαµηλής
περιεκτικότητας σε αλάτι
Κίτρινο τυρί
Τυρί για τρίψιµο (τύπου Regato)
Γάλα µακράς διάρκειας σε συσκευασία του 1
λίτρου πλήρες
Γάλα µακράς διάρκειας σε συσκευασία 1
λίτρου ηµιαποβουτυρωµένο
Γάλα µακράς διάρκειας σε συσκευασία ενός
λίτρου άπαχο
Γάλα µακράς διάρκειας συµπυκνωµένο
πλήρες και άπαχο
Τυράκια τρίγωνο (τύπου La Vache qui rie) µε
πλήρη και χαµηλά λιπαρά
Γάλα εβαπορέ 410 gr.
Γάλα ατοµικό
Ανθότυρος
Μυζήθρα
Γάλα φρέσκο πλήρες (3,5 %) σε συσκευασία
½ lt.
Γάλα φρέσκο µε κακάο πλήρες σε
συσκευασία ½ lt.
Κρέµα γάλακτος
Κατηγορία Α’
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ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΓΑΛΑ ΑΠΟΒΟΥΤ .LONGLIFE 1 LT
ΓΑΛΑ ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤ. LONGLIFE 1 LT
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ LONGLIFE 1 LT (ΤΕΜ)
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΤΕΜ) 410 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ. ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ½ ΛΤ (ΤΕΜ)
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΧΟ
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ½ ΛΤ (ΤΕΜ)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 200 ΓΡΜ (ΤΕΜ)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΑΧΟ 200 ΓΡΜ (ΤΕΜ)
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (σε µεταλλικό κιτίο)
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙNΟ ΜΑΛΑΚΟ (10-30% λιπαρά)
ΤΥΡΑΚΙ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ (ΤΕΜ)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%, 200 ΓΡ
•

Μέγιστη 5 ο C

•

Πρώτη συσκευασία :
α) vacuum
β) ειδικός πλαστικός φάκελος
γ) µεταλλικά δοχεία

•

∆εύτερη συσκευασία :
Χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις

•

Τα µέσα συσκευασίας δεν µεταφέρουν
καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα µέταλλα,
µονοµερή, κ.τλ.) και δεν δύναται ν αλλοιώνουν τους
οργανοληπτικούς χαρακτήρες των τυριών
Τίτλος και έδρα επιχείρησης παραγωγής
Ονοµασία πώλησης
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ηµεροµηνία λήξης
Ποιοτική κατηγορία
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο Νοσοκοµείο,
να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους
Άνευ ορατού λίπους
Απουσία σε :
Ευρωτίαση
Σήψη
Εµφανείς µακροσκοπικές µεταβολές χρώµατος και
σχήµατος
Ανώµαλη οσµή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισµένο,
δύσοσµο)
Άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά
αίτια ή µικροβιακή δράση
Ακάραιων, σκουληκιών, νυµφών ή εντόµων
Salmonella spp. Απουσία σε 25 gr.
E.Coli Απουσία σε 1gr.
Ολική Αερόβια Χλωρίδα ≤ 10,000 cfu/gr
Listeria spp Απουσία σε 25 gr.
Ψυχρόφιλα στελέχη B. Aureus < 10 cfu/gr

•
•
•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

•
•
•
•
•
•
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Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•
•
•
•

•
•

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

•
•
•
•

•
•
•
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 4/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii
Απουσία αντιβιοτικών υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών παραγωγικών
οργανοφωσφορικών ή ζιζανιοκτόνων
Λιπαρά : 0 gr
Πρωτεΐνη : 3,7gr
Λακτόζη : 4,8 gr
Περιέχει Ca, P, Mg, K, Na, Cl, Βιταµίνες Α, Βιταµίνες
Συµπλέγµατος B, C, D, E, Παντοθενικό οξύ, Νιασίνη,
Φυλικό οξύ
Απουσία σε αφλατοξίνες
Φέτα : max. υγρασία 56%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 43%
Λευκό τυρί άλµης : max. υγρασία 56%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 43%
Γκούντα – Ένταµ : max. υγρασία 40%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 47%
Χρόνος ωρίµανσης ηµίσκληρων τυριών
τουλάχιστον 3 µήνες, µαλακών τυριών 2 µήνες
Υπόλοιπα χηµικά χαρακτηριστικά σε συµφωνία µε
τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (απουσία τοξινών,
τεχνητού αρώµατος, αντιβιοτικών)
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ / ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι
ΛΑΧΑΝΟ
ΜΑΡΟΥΛΙ (ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΚΑΡΟΤΟ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Ματσάκια)
ΑΝΙΘΟΣ (Ματσάκια)
ΣΕΛΙΝΟ (Ματσάκια)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΣΚΟΡ∆Α
ΡΑ∆ΙΚΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΠΡΑΣΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΠΕΠΟΝΙ
ΜΗΛΑ
ΑΧΛΑ∆ΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΒΛΗΤΑ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΑΝΤΙ∆ΙΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΑΡΑΘΑ (Ματσάκια)
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ
ΞΙΝΟΜΗΛΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ

•

Κατηγορίας Α
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•
•
•
•
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•

•

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

Ακέραια, νωπά, καθαρά και υγιή
Πρακτικά απαλλαγµένα από κάθε ορατή ξένη ύλη
(χώµατα, λάσπες, κ.λπ.)
Απαλλαγµένα από ξένη οσµή και γεύση
Απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική
υγρασία
Προέρχονται από φυτά τα οποία βρίσκονται στο
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης τους
Αποκλείονται προϊόντα που έχουν σαπίσει,
µαραθεί
Πρακτικά απαλλαγµένα από παράσιτα ή φθορές
που έχουν προκληθεί από παράσιτα και έντοµα
∆εν έχει χρησιµοποιηθεί µολυσµένο νερό για το
πότισµα τους
Πλαστικοί Σάκοι
Πλαστικά Κιβώτια
Συσκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος.
Τα υλικά στο εσωτερικό του κιβωτίου είναι
καινούρια, καθαρά και από ύλη που δεν προκαλεί
αλλοιώσεις, εσωτερικές και εξωτερικές.
Το περιεχόµενο κάθε κιβωτίου είναι οµοιογενές και
περιλαµβάνει προϊόντα µόνο της αυτής
προέλευσης, ποικιλίας και ποιότητας.
Οµοιογενές σε ότι αφορά στην ωριµότητα, το
µέγεθος και το χρωµατισµό.
Τόπος προέλευσης
Είδος προϊόντος
Ποικιλία
Ποιότητα
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 / gr
Shigella Απουσία στα 25 gr.

•
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•
•
•
•

ΜΠΡΟΚΟΛΑ/ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΥΒΟΙ Ή ΡΟ∆ΕΛΕΣ
ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

•

Κατηγορίας Α

•

Απαλλαγµένα από :
•
Ξένες φυτικές ή άλλες ύλες
•
Ελεύθερα από κάθε οσµή και γεύση
•
∆εν προέρχονται από αναγέννηση ή
ενυδάτωση αποξηραµένων προϊόντων
•
Αλλοιώσεις των οργανοληπτικών τους
χαρακτηριστικών

•

Μέγιστη -15 ο C

•

Πλαστική σακούλα υδατοστεγής και αεροστεγής
ώστε να εµποδίζει την απώλεια υγρασίας,
αφυδάτωση

•

Τίτλος και έδρα βιοµηχανίας παραγωγής,
συσκευασίας
Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία επεξεργασίας
Ηµεροµηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 5/ gr
Ζύµες – Μύκητες ≤ 10 3/ gr

•
•
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΡΥΖΙ – ΟΣΠΡΙΑ
Παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•
•
•
•
•
•
•

ΡΕΒΙΘΙΑ
ΦΑΚΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ Γ ΙΓΑΝΤΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α ΧΥΜΑ
ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Α ΧΥΜΑ
ΦΑΒΑ

•

Κατηγορίας Α΄

•

Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα 500
γρ. ή/ 1 κιλού ή/ 5 κιλών ή/ 20 κιλών
Σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα
Σάκοι καινούριοι που δεν φέρουν άλλες ενδείξεις
επιπλέον από αυτές που καθορίζονται
Απουσία κακοποίησης ή ρύπανσης
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Τίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής
Έτος εσοδείας
Έτος και µήνας βιοµηχανικής παραγωγής
Τόπος προέλευσης
Ποιοτική κατηγορία
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο παράδοσης
τους
∆εν περιέχουν αδρανείς ύλες (γεώδεις προσµίξεις,
χαλίκια, ζιζάνια, ακάρεα, παράσιτα, ξένες φυτικές
ύλες)
Απαλλαγµένα από κόκκους αποχρωµατισµένους
µε στίγµατα ή κόκκους φυτρωµένους
∆εν έχουν υποστεί επίδραση υδρατµών προς
απόκρυψη της παλαιότητας τους. Σε αντίθετη
περίπτωση οι κόκκοι εµφανίζονται συρρικνωµένοι
∆εν παρουσιάζουν ανώµαλη οσµή (µούχλα) και
γεύση ταγκή και πικρή µετά το βράσιµο
∆ιάρκεια βρασµού για τα περισσότερα όσπρια 1 ½
- 2 ώρες κατά το ανώτατο όριο εκτός από το ρύζι
µε διάρκεια βρασµού 25 λεπτά κατά ανώτατο όριο
Όσπρια για τα οποία απαιτείται µεγαλύτερος
χρόνος θεωρούνται κατώτερης ποιότητας
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.

•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•

•
•

•
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

•
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•

E.Coli < 10 cfu/ gr
Μύκητες < 200 gr

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•
•
•
•
•

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΦΙ∆ΕΣ ΨΙΛΟΣ
ΠΕΝΝΕΣ

•

Κατηγορίας Α’

•

Πρώτη συσκευασία :
Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα 500
γρµ. ή 1 κιλού

•

∆εύτερη συσκευασία :
Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά καλά κλεισµένα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Τίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ηµεροµηνία λήξης
Συστατικά
Ονοµασία πώλησης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•
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ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

∆ιογκώνονται τουλάχιστο στο διπλάσιο
∆εν εµφανίζουν πολτώδη µορφή (χυλώνουν)
∆εν διασπώνται
Το υγρό µετά το βράσιµο είναι διαυγές, χωρίς
δυσάρεστη οσµή ή όξινη γεύση
Απουσία παρασίτων, προνύµφες εντόµων ή
έντοµα

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10/ gr

•
•

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ
Αποτελούµενο αποκλειστικά από Α’ ύλη χωρίς την
προσθήκη Β’ υλών και χωρίς καµία άλλη επεξεργασία
πέραν της κατάψυξης I.Q.F. (Individually Quick Frozen)
•
•
•
•

ΕΙ∆ΟΣ
•

Αρνί : ωµοπλάτη και µπούτι
Μοσχάρι ειδικά τεµάχια
Κοτόπουλο ολόκληρο: 1100 γρ. – 1300 γρ. έκαστο
Κοτόπουλο µπούτι : 250 – 270 γρ. έκαστο
(καλιµπραρισµένο)
Γαλοπούλα : φιλέτο στήθους : 250 – 300 γρ.
έκαστο

•
•
•
•
•
•

ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙ ΚΑΤ/ΝΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙ ΚΑΤ/ΝΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤ/ΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤ/ΝΟ ΜΠΟΥΤΑΚΙ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΑΤ/ΝΟ ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ Ή ΠΟΝΤΙΚΙ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

•

Μέγιστη -15 ο C

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•

Κατηγορίας Α΄
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•

Πρώτη συσκευασία :
- Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωµη άοσµη, µε
µικρή διαπερατότητα σε υδρατµούς, χωρίς να
δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες του κρέατος.
- Vacuum
- Μεµβράνη ή πλαστικός φάκελος

•

∆εύτερη συσκευασία :
- Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά
δεµένα µε πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για
τρόφιµα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία σφαγής/ κατάψυξης
Εµπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης
Κωδικός αριθµός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης
ή εργαστηρίου τεµαχισµού
Ηµεροµηνία λήξης
Σφραγίδα καταλληλότητας
Ποιοτική κατηγορία
Είδος τεµαχίων
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία σε :
•
Εµφανείς ρύπους
•
Σήψη, ευρωτίαση
•
Ολική ή µερική απόψυξη
•
Επανακατάψυξη
•
Αφυδάτωση
•
Οξείδωση
•
∆ιαβροχή από το ψυκτικό υγρό
•
Μη φυσιολογικές οσµές, ή άλλες αλλοιώσεις
δηλωτικές µικροβιακής ανάπτυξης κατά την
κατάψυξη ή µετά από απόψυξη
•
Κακοποίηση – ρύπανση συσκευασίας
Απουσία σε υπολείµµατα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων,
εντοµοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών
ορµονών
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 4/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
•
•
•
•
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
•
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•
•
•
•

Ελαιόλαδο : Παρθένο 1 lt και 5 lt
Συµπυκνωµένος χυµός µε ζάχαρη σε συσκευασία
800 γρ.
Φυσικός χυµός χωρίς ζάχαρη σε συσκευασία 250
cc
Νερό εµφιαλωµένο σε φιάλη 1,5 και 0,5 λίτρου
Ξύδι 400 ml ανά τεµάχιο
Χυµός λεµονιού 380 ml.ή 4 λίτρα ανά τεµάχιο
Κρασί µπουκάλι 1000 ml ανά τεµάχιο

•

Κατηγορίας Α

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ
ΞΥ∆Ι 400 ML ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 400 ML ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 4LT
ΚΡΑΣΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1000 ML
ΝΕΡΟ 1,5 lt και 0,5 lt
ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 330 ML
ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1,5 lt
ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ 1 lt
ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ 250 ΜL
Μεταλλικά κυτία ανταποκρινόµενα στον κώδικα
τροφίµων και ποτών
Τα µεταλλικά κυτία είναι απαλλαγµένα από
παραµορφώσεις, διατρήσεις και γενικά
κακοποιήσεις
Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιµα, βάρος
περιεχοµένου 3-5 kgr
Χαρτοκιβώτιο, βάρος περιεχοµένου 6-10 kgr
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Επωνυµία επιχείρησης παραγωγής τους
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ονοµασία προϊόντος και οξύτητας του
Ηµεροµηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία σε :
•
Οσµή ή γεύση τάγγισης
•
Ξένες οσµές και γεύσεις
•
Γενικά µεταβολές των οργανοληπτικών τους
ιδιοτήτων
Μεταφορά µε οχήµατα όπου οι φιάλες
προστατεύονται από το ηλιακό φως

•
•
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

•

•
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•
•
•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

•
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10/ gr

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΞΗΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Είδη παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες

•
•

ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ (ΣΕ ΚΙΛΟ)
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡΜ +2 ΚΙΛΑ
BAKING POWDER / ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
CORN FLOUR
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
∆ΥΟΣΜΟΣ ( ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΚΥΜΙΝΟ( ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ ΜΑΥΡΟ/ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΚΑΙ 1 ΚΙΛΟΥ
ΡΙΓΑΝΗ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο (ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ ΚΥΒΟΙ
ΦΥΛΛΑ ∆ΑΦΝΗΣ ( ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΑΛΑΤΙ 1 ΚΙΛΟΥ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΡΑΚΕΡΣ ΤΜΧ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
ΚΑΝΕΛΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
ΜΑΛΟΤΗΡΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
ΣΟ∆Α ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΦΑΓΗΤΟΥ)
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ (ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ)
ΖΑΜΠΟΝ Ή ΠΑΡΙΖΑ Η’ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΕΤΕΣ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΠΑΣΤΟΣ
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΨΙΛΟ& ΧΟΝΤΡΟ
ΣΟΥΣΑΜΙ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 10 ΓΡ
ΤΑΡΑΜΑΣ
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΑΤΟΜΙΚΗ 20 ΓΡΜ. (ΤΜΧ)
ΧΑΛΒΑΣ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ)
ΖΕΛΕ 1-2 ΚΙΛΑ ΧΥΜΑ (ΜΕ Η΄ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ)
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΜΧ
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 100 ΚΑΙ 200 ΓΡ.
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΤΜΧ) ΚΑΙ 200 ΓΡ
ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 250 γρµ.-500 γρµ.-2
κιλών
ΒΑΝΙΛΙΑ (ΣΕ ΣΚΟΝΗ)
ΕΛΙΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•

Κατηγορίας Α’

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•

Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιµα

•

Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Ονοµασία πώλησης
Ηµεροµηνία λήξης

ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
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•

Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία από :
•
Τεχνολογικά ελαττώµατα
•
Παρουσία παρασίτων, ακάρεων, εντόµων,
ξένων σωµάτων

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

•

Όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

•
•

Salmonella spp
E. Coli ≤10 / gr

•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
Είδη παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες
•

Κατηγορίας Α’

•
•

ΖΑΜΠΟΝ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 800-900 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΚΑΙ 3 ΚΙΛΩΝ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 4
ΚΙΛΩΝ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
ΑΝΤΣΟΥΓΙΑ 800-1700 ΓΡ
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ Ή ΒΕΡΥΚΟΚΟ 800 ΓΡΜ. Ή 3
ΚΙΛΩΝ
Λευκοσίδηρα δοχεία κατάλληλα για τρόφιµα που
καλύπτουν τις απαιτήσεις της Εθνικής Ευρωπαϊκής
Νοµοθεσίας και του Κώδικα Τροφίµων & Ποτών για
παρεµφερή προϊόντα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Τίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής,
συσκευασίας
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ηµεροµηνία λήξης
Συστατικά
Ονοµασία πώλησης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία σε :
•
∆ιαρροές, διατρήσεις
•
∆ιαβρώσεις, οξειδώσεις
•
∆ιογκώσεις
•
Σηµάδια αλλοίωσης των οργανοληπτικών
τους χαρακτηριστικών (οσµή, χρώµα)
•
Απουσία µυκήτων (µούχλα)
•
Υγρό κάλυψης χωρίς την παρουσία ξένων
προς το προϊόν σωµάτων

•
•
•
•
•

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
•

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

απουσία στα 25 gr
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
Coli – Colifoms Απουσία στα 1 gr.
Θειοαναγωγικά Απουσία στα 1 gr.
Ζύµες – Μύκητες Απουσία στα 1 gr.

•
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ
•
•
•
ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

•

Κατηγορίας Α’

•
•
•
•
•
•

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΜΠΟΥΤΙ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΜΠΟΥΤΙ
ΑΡΝΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ

•

Μέγιστη 5 ο C

•

Πρώτη συσκευασία :
- Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωµη άοσµη, µε
µικρή διαπερατότητα σε υδρατµούς, χωρίς να
δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες του κρέατος.
- Vacuum
- Μεµβράνη ή πλαστικός φάκελος

•

∆εύτερη συσκευασία :
- Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά
δεµένα µε πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για
τρόφιµα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Μοσχάρι : µπούτι άνευ οστών (νουά, κιλότο)
Χοιρινό : µπούτι άνευ οστών (χωρίς εµφανές
λίπος)
Αρνί : εγχώριο, ολόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Μπριζόλα χοιρινή : καρέ, µεγέθους 250 γρµ.
έκαστη
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Κοτόπουλο: νωπό,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Γαλοπούλα: νωπή,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια

•
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χρόνου ζωής τους
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•

Άνευ ορατού λίπους

•
•
•
•

Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία παραγωγής/ σφαγής
Εµπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης
Κωδικός αριθµός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης
ή εργαστηρίου τεµαχισµού
Ηµεροµηνία λήξης
Σφραγίδα καταλληλότητας
Ποιοτική κατηγορία
Είδος τεµαχίων
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απαλλαγµένα από :
•
Εµφανείς ρύπους
•
Σήψη, ευρωτίαση
•
Μη φυσιολογικές οσµές, ή άλλες αλλοιώσεις
δηλωτικές µικροβιακής
•
Κακοποίηση – ρύπανση συσκευασίας
Απουσία σε υπολείµµατα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων,
εντοµοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών
ορµονών
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 2/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii

•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
•
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψωµάκια κουβέρ λευκά
Ψωµάκια κουβέρ σικάλεως
Ψωµί τοστ
Κρουασάν µε σοκολάτα
Κέικ ατοµικό
Παξιµάδι
Φρυγανιές
Λαγάνα
Μελοµακάρονα
Κουραµπιέδες
Κουλουράκια πασχαλινά
Τσουρέκια
Βασιλόπιτα
Ο άρτος και τα αρτοσκευάσµατα θα πρέπει να
διατίθενται στην κατανάλωση τουλάχιστον µισή
ώρα µετά την απόκτηση της θερµοκρασίας
περιβάλλοντος
Το ψήσιµο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και
οµοιογενές, το δε φλόγωµα αυτού ( κόρα)
οµοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•

Κατηγορίας Α’

•

Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση
προϊόντων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε
αλλοίωση
Μεσεντερικός Βάκιλλος
Ευρωτίαση
Προσθήκη διογκωτικών - βελτιωτικών ουσιών
Παράσιτα, ακάρεα, έντοµα, ξένα σώµατα
Ψωµάκια κουβέρ λευκά τεµάχιο ( 50-60 γρµ.)
Ψωµάκια κουβέρ σικάλεως ( 50 -60 γρµ.)
Ψωµί τοστ σε συσκευασία κιλού
Κρουασάν µε σοκολάτα τεµάχιο( 100 γρµ.)
Κέικ ατοµικό τεµάχιο( 60 γρµ.)
Παξιµάδι σε συσκευασία κιλού
Φρυγανιές σε συσκευασία κιλού
Λαγάνα τεµάχιο
Μελοµακάρονα σε συσκευασία κιλού
Κουραµπιέδες σε συσκευασία κιλού
Κουλουράκια πασχαλινά σε συσκευασία κιλού
Τσουρέκι τεµάχιο
Βασιλόπιτα
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών
Απουσία υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων
Απουσία ξένων σωµάτων (έντοµα, σύρµατα,
πέτρες, ρύπος παραγωγικής διαδικασίας)
Αναγεννηµένη κυτταρίνη ( σελοφάν) κατάλληλη
για τρόφιµα και σύµφωνα µε τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία
παραγωγής, το όνοµα του προµηθευτή, το

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ

ΒΑΡΟΣ-ΤΕΜΑΧΙΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡΤΟΥ

•
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•

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΥ
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
•

καθαρό βάρος και όλες οι λοιπές ενδείξεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
Η µεταφορά του άρτου πρέπει να γίνεται από
κιβώτια κλειστά από ειδικά υλικά που επιτρέπονται
για συσκευασία τροφίµων τα οποία δεν θα
επηρεάζουν τα περιεχόµενα προϊόντα και δεν θα
προσδίδουν σε αυτά οσµή.
Η µεταφορά θα γίνεται µε κλειστά αυτοκίνητα που
θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 2/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκοµείου θα λαµβάνει δείγµατα παρουσία του προµηθευτή
όταν το κρίνει απαραίτητο και θα τα αποστείλει στο Γ.Χ.Κ. (βάρος δείγµατος τουλάχιστον 1 κιλό)
σύµφωνα µε το Κ.Τ.Π., τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες για τα είδη Βιοτικής Ανάγκης και τις
αποφάσεις ΑΧΣ 1233/91 και 172/ 92.
Όλοι όσοι θα προµηθεύουν πρώτες ύλες στο τµήµα διατροφής του Γ.Ν.Χ. αλλά και όλοι όσοι
εµπλέκονται ή είναι µεσάζοντες προµηθευτές θα πρέπει να τηρούν τις κτηνιατρικές,
υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
.

H Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιατροφής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερίου Βενιζέλου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μουρνιών ∆ήµου
Χανίων σήµερα την

…. του µήνα ……………….. του έτους ………. και µεταξύ των

συµβαλλοµένων µερών :
Α. του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στις Μουρνιές
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Ελευθερίου Βενιζέλου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μουρνιών ∆ήµου
Χανίων µε Α.Φ.Μ. 999444662 Β΄ ∆ΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή
για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ……………………………….. ∆ιοικητή του
Νοσοκοµείου και
Β. Ο κ. ………………………………. εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………… που εδρεύει
στην …………………………………….. µε Α.Φ.Μ. …………………….. ∆ΟY ………………, καλούµενη
παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ»
Αφού έλαβαν υπ΄οψη τους :
Ότι µε την αριθ. ……… απόφαση του ……… πρακτικού της …………………… συνεδρίασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατακυρώθηκε η προµήθεια ……………………………….. στην αφετέρου
συµβαλλόµενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ότι η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που διενεργήθηκε την
…………………, την αρ. ……………………………. απόφαση του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας περί έγκρισης ΕΠΠ …………, την αρ. ……………………………… Απόφαση ου
Υπουργείου Ανάπτυξης περί εφαρµογής του ΕΠΠ …………, την αριθ. …………………………
απόφαση χορήγησης εξουσιοδότησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους …………………………………….. µε την αναφερόµενη
παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει την προµήθεια …………………………….. στην συµβαλλόµενη
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και η οποία αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και

συµφωνίες τους οποίους και αποδέχεται τις τιµές της κατακύρωσης σύµφωνα µε τον
διαγωνισµό στον οποίο ανακυρήχθηκε τελευταίος µειοδότης για µέρος των ζητούµενων ειδών
ύστερα από την προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισµό.
Η σύµβαση θα ισχύει από ………………… µέχρι ………………. και µε δικαίωµα τρίµηνης
παράτασης σύµφωνα µε τους όρους διακηρύξεως του διαγωνισµού της ………………..
Η σύµβαση αυτή θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού» του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύουν, του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96), σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών
του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,

όπως αυτές

τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8
του Ν. 3414/05, του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/05) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν.
3310/05», του Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/2000) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί
Κρατικών Προµηθειών προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», του Π.∆. 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/2000 για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», του Π.∆. 118/2007, του Π.∆.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ και την οδηγία 2005/75/ΕΚ, του
Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.∆. 60/07.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών,
επίσης να αυξοµειώνει τις ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά την
διάρκεια της σύµβασης, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πρίν την λήξη της
παρούσας σύµβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από την αρµόδια
7η ΥΠΕ η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα από την
ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης.
Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκοµείου, µε ευθύνη,
µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις στα τιµολόγια του
προµηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της από ....................... ηµεροµηνίας
υπογραφείσας σύµβασης, ο αύξων αριθµός του είδους, η επωνυµία, συσκευασία κ.λ.π. όπως
φαίνονται στην σύµβαση.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
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Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα µεταφοράς µέχρι την αποθήκη υλικού του Νοσοκοµείου
βαρύνουν τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προµηθευτή
καθώς ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.∆. 118/2007.
Η πληρωµή των προµηθευοµένων ειδών θα γίνει µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
από την αρµόδια επιτροπή και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα
αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/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», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

O δεύτερος συµβαλλόµενος ………………………………… δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα
αναφέρονται παραπάνω και προσκόµισε την αριθ. ………………… εγγυητική επιστολή της
……………………………. Αξίας ………….. Ευρώ για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύµβασης αυτής ποσοστού 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα κατακυρωθέντα είδη έχουν ως εξής :
…………………………………………………………………………………………………..
Αφού γράφτηκε η σύµβαση αυτή υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ……………….
……………….., Τ.Κ. …………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για την
συµµετοχή της στον διενεργούµενο

διαγωνισµό του …………………..……………… για την

προµήθεια ………………………………………… αριθµός προσφεροµένων ειδών…. …. σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµό ………………………… ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσόν τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………….
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την τράπεζά µας.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …………………………
………………………. Τ.Κ. ………………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για την
καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης …………………..……………… για την

προµήθεια

……………………………………………………
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό …./2013 ∆ιακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσόν τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή αυτής
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

