17PROC002196351 2017-11-06

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ:

03 /11/2017

ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ: 20150

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ην ζέκα 22/πξθ30/09

Ηο

-10-2017 (ΑΔΑ: ΧΦΦΣ46907Σ-Υ1Κ) θαη ην

ζέκα 22/πξθ 32/26-10-2017 (ΑΔΑ: 75ΘΛ46907Σ-ΣΜΙ) ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νφκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). Όπσο απηφο ηζρχεη.
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΑΓΗΣΟΤ
ΣΟΤ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΔΝ-ISO 22000:2005)
(CPV 79132000-8)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΧΡΓΘΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο
ΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΧΣΘΚΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΑ ΜΕΧ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ «i-supplies» ΕΧ ΣΗΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 10-11-2017 και ώπα 14:00 μμ.
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ΛΟΘΠΑ
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ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ
ΣΟ MAIL: mbarboudaki@chaniahospital.gr.
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΧΡΓΘΟ»
ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΑΓΗΣΟΤ ΣΟΤ
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
(CPV 79132000-8)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)
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ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Πξνυπνινγηζκφο : 2.976,00 επξψ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνυπνινγηζκφο: 2.400,00 επξψ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΘΟ ΓΕΧΡΓΘΟ»
ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρχεηο ησλ πξνζθνξψλ : 120 εκέξεο.
Τπεξεζία
Σκ .Πξνκεζεηψλ 2821-0 (22324)
Ηι. Σαρ/κείν:mbarboudaki@chaniahospital.gr
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Ο ΑΝ.ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ
ΥΑΝΘΧΝ
ΖΟΤΡΘΔΗ ΓΕΧΡΓΘΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΜΔΛΔΣΗ
ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΑΓΗΣΟΤ ΣΟΤ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (CPV 79132000-8)

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑ ΣΗ ΙΣΙΗ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΣΟΤ

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα:



Σε κειέηε-ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο
εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ) πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην
Δηεζλέο Πξφηππν EN ISO 22000 γηα ηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα



Σελ ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο Δηαηξνθήο θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ην
Δηεζλέο Πξφηππν EN ISO 22000 απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1.Ανάλςζη Δπικινδςνόηηηαρ & Δθαπμογή ςζηήμαηορ


χληαμε Μειέηεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΕΝ ISO 22000:2005



Πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ δηεξγαζίαο θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ



Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ απνδεθηψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ



Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ



Επηινγή θαη Αμηνιφγεζε ησλ Πξνιεπηηθψλ Μέηξσλ Ειέγρνπ



Καζηέξσζε ησλ Πξναπαηηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ



ρέδην HACCP



ρέδην Δεηγκαηνιεςίαο



Καζνξηζκφο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ Ειέγρνπ (CCPs)



Πξνζδηνξηζκφο ησλ Κξίζηκσλ Οξίσλ γηα ηα Κξίζηκα εκεία Ειέγρνπ



χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ Ειέγρνπ



Πξνβιεπφκελεο Ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε Απφθιηζεο απφ ηα Κξίζηκα Όξηα



Αμηνιφγεζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Επαιήζεπζεο



Επηθαηξνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ



ρεδηαζκφο ηεο Επαιήζεπζεο



Επηθχξσζε ηνπ πλδπαζκνχ Πξνιεπηηθψλ Μέηξσλ Ειέγρνπ



Εζσηεξηθή Επηθνηλσλία

2. ύνηαξη Δνηύπων
ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, εληάζζεηαη θαη ν
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ζρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ Θζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ην Πξφηππν 22000:2005, έληππα.
3. Παπακολούθηζη Δπγαζιών
Η παξαθνινχζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε
Δηαθήξπμε, ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
4. Τποζηήπιξη Δθαπμογήρ ςζηήμαηορ Ποιόηηηαρ
Η επηρείξεζε καο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα:
 ηελ ελζσκάησζε ηεο ζπλνιηθήο ηεθκεξίσζεο ζηελ πξαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο (βάζεη
ζρεηηθψλ εθπαηδεχζεσλ – ελεκεξψζεσλ ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ)
 ηε δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαζψο θαη ηελ πιήξε επζχλε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο
ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ αλάινγα κε ηα επξήκαηα ησλ εζσηεξηθψλ
επηζεσξήζεσλ
 ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαζθφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα γίλεη κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο
δηνξζσηηθέο – πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ελφςεη ηεο επηθείκελεο πηζηνπνίεζεο.
5. Πιζηοποίηζη ςζηήμαηορ Ποιόηηηαρ
Αθνχ γίλνπλ απφ ην Ννζνθνκείν φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ην επφκελν βήκα είλαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο
εγθεθξηκέλνπο θνξείο.
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο έλαο αλαγλσξηζκέλνο, αλεμάξηεηνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ζα
επηζεσξήζεη επηηφπνπ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO
22000:2005.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο επηζεψξεζεο, ζα ρνξεγεζεί έλα επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα
πηζηνπνηεί, φηη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ.
Σν Ννζνθνκείν ζα θαηαρσξεζεί επίζεο ζην αξρείν πνπ δηαηεξεί ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο. Αθνινχζσο κπνξεί
λα δεκνζηεχζεη ηελ θαηαρψξεζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα (ινγφηππν) ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ έιαβε απφ
ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο (π.ρ. αιιεινγξαθία, επίζεκα έγγξαθα).
Η ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη :


Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ.



Σε ζπγθξφηεζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο πνπ ζα αλαιάβεη, ζπλήζσο κε ηελ βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.



Σελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπ HACCP, δειαδή ηε
κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφ ην
ζχζηεκα. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξνζπάζεηα, ψζηε νη ήδε πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο λα
κεηαηξαπνχλ ζε δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο.



Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη ζα πξέπεη λα γίλεη, δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνηεινχλ ην ζχζηεκα
πνηφηεηαο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα
αθνινπζεζνχλ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ κε βάζε ηα
ζηνηρεηψδε εξσηήκαηα : πνηνο ελεξγεί, ηη θάλεη, πψο ην θάλεη, ηη ζηνηρεία ζπιιέγνληαη.



Σε δεκηνπξγία «πξνγξάκκαηνο δξάζεο» πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ
αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε λνζνθνκείνπ
θαζνξίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε ρξνληθή ζεηξά αλάπηπμεο ησλ θάζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
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ζπλδένληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο δελ έρνπλ φιεο ηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα θαη γηα
ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζθφπηκν λα πξνεγεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε ρξνληθά απμεκέλεο απαηηήζεηο


Σελ εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε θάζεο, ηελ πινπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ πξάμε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, αλ απαηηνχληαη.



Σελ ζχληαμε εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο. Σν εγρεηξίδην δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή θαη
ηηο αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ην Ννζνθνκείν ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ πνηφηεηα. Πεξηγξάθεη ηελ νξγάλσζε,
ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα γεληθφηεξα κέηξα πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην Ννζνθνκείν γηα λα
επηηπγράλεη ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηνπο αζζελείο. Θα
πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζαλ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζαλ κέζν ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ πνπ ζέινπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο απφςεηο ηεο δηνίθεζεο ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο.



Σε ζπλάληεζε κε ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Η αξρηθή επίζθεςε ζπλήζσο θξαηάεη κηα εκέξα θαη
επηηξέπεη ζηνλ θνξέα πνπ ζα θάλεη ηελ πηζηνπνίεζε λα κάζεη γηα ην Ννζνθνκείν θαη λα θαζνξίζεη ηη
ρξεηάδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε. Επίζεο πεξηιακβάλεη κηα αλαζθφπεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο θαη
ππνδείμεηο γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.



Σελ ππνβνιή ηνπ εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο γηα έγθξηζε. Σν εγρεηξίδην πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ
ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν ζε αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο, αθνχ ην απνδερζεί, νξίδεη απφ
θνηλνχ κε ην Ννζνθνκείν εκεξνκελία επίζθεςεο γηα ηνλ έιεγρν πηζηνπνίεζεο. Είλαη επλφεην φηη ην
γξαπηφ ζχζηεκα πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ νθείιεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε φπσο πεξηγξάθεηαη.



Σελ επίζθεςε αμηνινγεηψλ. Γηα λα γίλεη ε αμηνιφγεζε γηα ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη ην
Ννζνθνκείν λα έρεη ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ πιήξσο ηεθκεξησκέλν θαη εθαξκνζκέλν γηα
κεξηθνχο κήλεο πξηλ, ψζηε νη ειεγθηέο λα κπνξνχλ λα βξνπλ κε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία αλ νη πξάμεηο
ζπκβαδίδνπλ κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ.



Σελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ θαηαρψξηζε ζην κεηξψν ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Αλ ην απνηέιεζκα
ζπλεγνξεί ππέξ ηεο πηζηνπνίεζεο, ην Ννζνθνκείν ζα ιάβεη έλα πηζηνπνηεηηθφ. Αλ νη ειεγθηέο βξνπλ
θάπνηα πξνβιήκαηα, ζα δνζεί κηα πεξίνδνο γηα λα δηνξζσζνχλ. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζπλήζσο
απνθιείνπλ ηελ πηζηνπνίεζε θαη απαηηνχλ έλαλ πιήξε επαλέιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζην
κέιινλ.



Μεηά ηελ ρνξήγεζε ηνπ αξρηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο επαλεμεηάδεηαη
ζε εηήζηα δηαζηήκαηα απφ επηζεσξεηέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη θάζε ηξία ρξφληα
γίλεηαη πιήξεο επαλέιεγρνο.

ηνηρεία φπσο ην κέγεζνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε πνιππινθφηεηα θαη νη πνηθηιία ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα ζηάδηα παξαγσγήο, ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, ν βαζκφο εζσηεξηθήο
νξγάλσζεο θαη ν ξπζκφο ελζσκάησζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην ρξφλν αιιά θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ HACCP.
Tν αξρηθφ απηφ θφζηνο, φκσο, γξήγνξα απνζβήλεηαη θαη ε επέλδπζε γίλεηαη θεξδνθφξα γηα ην
Ννζνθνκείν κέζσ ηεο κείσζεο ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, ηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, ηεο αλάγθεο δηελέξγεηαο ιηγφηεξσλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ θαη ηεο αλχςσζεο ηνπ θχξνπο
ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο πνηφηεηαο.
6.Τποζηήπιξη καηά ηην Δπιθεώπηζη ςζηήμαηορ Ποιόηηηαρ
Η επηρείξεζε καο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα:
α) ηε ζχληαμε ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο
β) ηελ πιήξε άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ – παξαηεξήζεσλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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επηζεψξεζεο πηζηνπνίεζεο

γ) ηελ παξάζηαζε καο θαηά ηελ Επηζεψξεζε Πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη γηα ηηο Επηζεσξήζεηο Επηηεξήζεσλ γηα
ηελ ηξηεηή ηζρχ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.
Κάζε δηαδηθαζία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα έληππα θαη, φπνπ απαηηείηαη
κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, νδεγίεο εξγαζίαο-ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη επαξθψο ην
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Χο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ηζρχεη φηη πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά
απιή, ιηηή θαη ρξεζηηθή, δίλνληαο εηδηθφ βάξνο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εληχπσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ δνκή θαη ηελ αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο θάζεσλ, ν
θάζε δηαγσληδφκελνο θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηελ πξνηεηλφκελε απφ απηφλ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Θδηαίηεξε έκθαζε λα δνζεί ζηελ αλαιπηηθή-ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ
θάζε θάζεο πινπνίεζεο.
Δελ πεξηγξάθεηαη σο μερσξηζηή θάζε ε ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο
Δηαηξνθήο ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο, αλ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα
νινθιεξψζεη ν αλάδνρνο.
Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελεκεξψζεηο θαη εθπαηδεχζεηο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε
επηκέξνπο θάζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ηελ επρέξεηα λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο πξνηεηλφκελεο απφ απηφλ
ελεκεξψζεηο-εθπαηδεχζεηο θαη λα ηηο εληάμεη ζε φπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θάζεηο θξίλεη ζθφπηκν, πεξηγξάθνληαο
παξάιιεια ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα παξαδνζεί
ζε ειεθηξνληθή κνξθή (παξνπζίαζε), ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα γηα
εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ .
Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, είλαη απαξάβαηνη θαη ε
νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο,
εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε εκπεηξία θαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη
αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ φπσο έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην ειιεληθφ εζληθφ δίθαην.
Γηα ηε θαηάζεζε ηερληθήο πξνζθνξάο ζεσξείηαη απαπαίηηηη ε επίζθεςε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο Δηαηξνθήο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αλαπιεξψηξηα πξντζηακέλε Καληηζάθε
Υξηζηίλα (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 28210-22332).

ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο επί ποινή αποππίψεωρ.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
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β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεψζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή
ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α) – γ) (φπσο 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 απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή
θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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