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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘’
ΥΑΝΗΑ:3/4/2017
ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ:6152
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 10Π
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 2/πξθ2/11-12017 (ΑΔΑ: ΧΧΝΕ46907Σ-ΛΚΣ) ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αιιά θαη ηεο πξάμεο Δηνηθεηή κε αξηζκ πξσηνθ 5865/29-3-2017(ΑΔΑ: ΦΛ746907Σ-Τ5Ν) θαη
έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). Όπσο
απηόο ηζρύεη.
ΑΝΑΚΟΘΝΩΝΕΘ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΕΣΘΚΑ ΜΕ
«ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ΔΝ-ISO 22000:2005)
(καηηγοπία CPV 79132000-8)»
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

βάζεη ηηκήο
ΟΘ ΠΡΟΦΟΡΕ ΘΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ Ε ΦΡΑΓΘΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΔΕΘΞΗ «ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟ ΓΡΑΦΕΘΟ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΕΩ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΖ 20-4-2017, ώπα 12.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ»
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
(ΔΝ-ISO 22000:2005)
(καηηγοπία CPV 79132000-8)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

0429
Πξνϋπνινγηζκόο : 2.500,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο: 2.016,12 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ»
ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ε ΕΤΡΩ €

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

Τπεξεζία

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Σκ .Πξνκεζεηώλ 2821-0 (22310) Γξ. Δηαηξνθήο (22332)

Ο ΑΝ.ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ ΥΑΝΘΩΝ

ΖΟΤΡΘΔΗ ΓΕΩΡΓΘΟ

1

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ΔΝ-ISO 22000:2005)
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1. Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού :

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ως προς το Διεθνές
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
2. Πποϋπολογιζθείζα Γαπάνη :

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 2.500,00€
Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται:
 Κόστος Αρχικής Επιθεώρησης Πιστοποίησης


Κόστος Επιθεωρήσεων Επιτήρησης στην τριετία



Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιθεωρητών



Κόστος επαναληπτικής Επιθεώρησης σε περίπτωση όπου τα αποτελέσματα
της αρχικής επιθεώρησης πιστοποίησης δεν είναι ικανοποιητικά για την έκδοση
πιστοποιητικού



Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού με χρονική διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη.
Έκδοση του πιστοποιητικού στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα



Κόστος παροχής λογότυπου διαπίστευσης

3. Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ, επί ποινή αποκλειζμού :



Διαπίστευση από Ανεξάρτητο Φορέα Διαπίστευσης ως προς το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021:2011 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
22000:2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από άλλο
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation – E.A., M.L.A., I.A.F.)



Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές
θα πρέπει να περιέχουν στον κυρίως φάκελο προσφοράς:
α. Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους
όρους της προκήρυξης.
Β . Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να περιλαμβάνουν:
2

•

Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού και των επίσημων
πεδίων Διαπίστευσης.
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•

Τον κανονισμό πιστοποίησης που εφαρμόζεται

•

Στάδια της Πιστοποίησης

•

Παρουσίαση του Φορέα Πιστοποίησης

•

Αναλυτική κατάσταση της ομάδας επιθεωρητών που προτίθεται να
διαθέσει για το υπόψη έργο (ονοματεπώνυμο, θέση στην εταιρεία,
εκπαίδευση, εμπειρία, κ.α.) και κατάσταση πελατών που έχουν
διαπιστευτεί από τον Φορέα Πιστοποίησης

•

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία της προσφοράς είναι ακριβή και
πως υπάρχει συμφωνία με όλους τους όρους της πρόσκλησης.

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΚΑΝΗΣΑΚΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ
πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη
πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα
ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73,
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από
ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί
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ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
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πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ
ην έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά
αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
73), ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ
επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο
όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ)

Γηα

ηελ

απόδεημε

ηεο

απαίηεζεο

ηεο

παξαγξάθνπ

1α)

θαη

2

ηνπ

άξζξνπ

75,

Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή
Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

Απαπαίηηηα ζηο θάκελο ηηρ ηεσνικήρ και ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ η πποζκόμιζη μέζος
αποθήκεςζηρ Ζ/Τ (CD – USB) ηηρ πποζθοπάρ ζε ππογπάμμαηα Microsoft.
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