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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:

Αθήνα, 11/05/2022
Αριθμ. πρωτ.: 673
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76
Πληροφορίες:Ιουλίττα Αγγέλη
Τηλέφωνο: 210/72.86.413
Φαξ:
210/72.11.007
E-mail:
iaggeli@aretaieio.uoa.gr
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:
i. την από 19-04-2022 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 118 και 120 (παρ.2 και 3α) του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ως ισχύουν,
iii. την υπ’ αριθμ. 921/02-11-2021 Απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
«Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο». Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής». (ΦΕΚ 5256/Β/12-112021),
iv. την υπ’ αριθ. 729/1115/10-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΟΘ46Ψ8Χ4-6Χ5, ΑΔΑΜ:22REQ010523311)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου,
παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια παστεριωμένου
γάλακτος και γιαούρτης προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες,
προϋπολογισμού
11.131,25€,
πλέον
του
αναλογούντα
ΦΠΑ
ήτοι,
12.578,31€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Δ.3001/2022). Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως την 17/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κα Ιουλίττα Αγγέλη στο τηλέφωνο
210/72.86.413.
Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Τμήμα Προμηθειών
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ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αθήνα, 11/05/2022

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ (Δ.3001/2022).
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1
2

0103.08700.02/1
0103.10000.03/10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΗ 2% 200ΓΡ

Μ.Μ
ΛΙΤΡΟ
ΤΕΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.475
10.075

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
7.101,25 €
4.030,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει:
 να έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών άρθρα 79 και 80, όπως
αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.,
 να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες και τις κτηνιατρικές
διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995, καθώς και στις διατάξεις 852/2004, 853/2004 & 854/2004
«Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος
των προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ45/27-2-95 τ.Α΄), και τον Ν.4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος
ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟ
ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το Νόμο 4336/15 Υποπαράγραφος Α.3.,
 να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για
μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7οC για 15΄΄ ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την
επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος,
 να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη
δοκιμασία υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με
αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του
γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης»,
 αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν
υπερβαίνει τους 6οC στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησης που
καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή,
 να είναι ομογενοποιημένο, που σημαίνει ότι, εάν μείνει σε ακινησία 48 ώρες δεν πρέπει να
σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός της κρέμας, η δε περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης
ποσότητας 100cm3 γάλακτος φιάλης τους ενός λίτρου (lit) να μη διαφέρει περισσότερο από 10%
της περιεκτικότητας σε λίπος του εναπομείναντος γάλακτος,
 να περιέχει:
Λίπος: 3,5% ή 1,5%
Ειδικό βάρος σε 15οC: 1,028g/L
Στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ.%):8,5,
 να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε σε αυτό η παστερίωση ή την
επόμενη,
 να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ.56/95,
Κανονισμούς (ΕΚ) 2073/2005 και 1441/2007, με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004.
Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml.
Παθογόνα n=5, c=0, Απουσία σε 25g.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που
αυτό ζητείται.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το γάλα να είναι σε συσκευασία του ενός λίτρου (1 lit).
Η συσκευασία να είναι Tetra Pak ή άλλης ανάλογης και να πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και
τους όρους του άρθρου 85 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπως ισχύει.
Τα μέσα συσκευασίας δε θα μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες στο προϊόν. Στο μέσο
συσκευασίας (tetra pak) θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα ελληνικά με ευανάγνωστα
γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή
καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ 89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις:
 Οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα».
 Το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος.
 Το εργοστάσιο παραγωγής.
 Η θερμοκρασία συντήρησής του, καθώς και οι ημερομηνίες παστερίωσης και ανάλωσης
αυτού.
 Ο κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396), η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις
σήμανσης τροφίμων.
 Σε εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του
γάλακτος σε ημέρες.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η παραγγελθείσα ποσότητα θα παραδίδεται όπως θα ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του
αρμόδιου Τμήματος, η οποία θα δίδεται στον προμηθευτή την προηγούμενη της ημερομηνίας
παράδοσης ή δύο ημέρες νωρίτερα όταν ακολουθεί αργία. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση των
ειδών θα γίνεται το πρωί της παραμονής της αργίας και θα καλύπτει τις ανάγκες δύο ημερών,
δηλαδή της παραμονής και ανήμερα της αργίας με ευθύνη του προμηθευτή για τυχόν αλλοίωση
του είδους, με την απαραίτητη πάντα προϋπόθεση της σωστής συντήρησης του είδους από το
Νοσοκομείο. Η παραγγελία θα περιλαμβάνει την ακριβή ποσότητα τους είδους και ότι άλλο
στοιχείο είναι απαραίτητο.
Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εμπορίου ή άλλη Κρατική Υπηρεσία ή Φιλανθρωπική
Οργάνωση προμηθεύσει γάλα στο Νοσοκομείο, τότε αυτό θα έχει το δικαίωμα να μειώσει την
ημερήσια ποσότητα προμήθειας κατά 50%.
Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Παραλαβής, θα
παραλαμβάνεται ποσότητα 500-1000ml τα οποία θα βράζονται ενώπιον του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα όταν βράσει «κόψει», αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα
και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του παραδιδόμενου
γάλατος.
2. ΓΙΑΟΥΡΤΗ
Θα είναι παρασκευασμένο από γάλα αγελάδας και ειδικότερα:
Γιαούρτη αγελάδας με λιπαρά 2%, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Η γιαούρτη θα πρέπει να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ άρθρο 82 και να έχει παραχθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να
ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών
κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα»
(ΦΕΚ45/27-2-95 τ.Α΄).
1)
Να έχει παρασκευαστεί από γάλα αγελάδας και μαγιά απουσία αντιβιοτικών και γενετικά
τροποποιημένων υλικών.
2)
Να έχει:
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Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη.
Γεύση ευχάριστη.
Οσμή υπόγλυκη.
Ph 3,3-3,8.
3)
Να μην παρουσιάζει
 Ευρωτίαση,
 Σήψη,
 Εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και σχήματος,
 Ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο ή δύσοσμο),
 Αλλοίωση από μικροβιακή δράση,
 Μυκητιακές αποικίες στην επιφάνειά του,
 Υπολείμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, αντιβιοτικών, μυκοτοξινών τύπου Α & Β,
βαρέων μετάλλων σύμφωνα με τους ΕΚ1881/2006, ΕΚ396/2005, ΕΚ10/2011, ΕΚ2377/1990
και τροποποιήσεις, φυτοφάρμακα 149/2008, αλλεργιογόνα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ.1169/2011,
 Όριο διοξινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat (ΕΚ) 1881/2006 και τροποποιήσεις αυτών.
4)
Η γιαούρτη θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται,
ΕΚ2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και ΠΔ9/89.
 Απουσία salmonella spp σε 25gr σε 5 δείγματα.
 Απουσία e.coli σε 1gr σε 5 δείγματα.
 Σταφυλόκοκκοι πηκτάση θετικοί απουσία σε 1gr σε 5 δείγματα.
 Ολικά κολοβακτηριοειδή απουσία σε 1gr σε 5 δείγματα.
 Ζύμες-μύκητες <10cfu/gr σε όλη τη διάρκεια της εμπορικής ζωής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που
αυτό ζητείται.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η (Α) πρώτη συσκευασία-κεσεδάκι της γιαούρτης, θα είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα
(PP) πολυπροπυλένιο, άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του Κ.Τ.Π. και θα κλείνει αεροστεγώς με
αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που θα περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο >0.05Mn, max 0.1%Zn,
0.05-2%Cu, max 0.05% άλλα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε
βάρος της συσκευασίας να είναι περίπου 200gr και η (Β) δεύτερη συσκευασία-χαρτοκιβώτιο
ανοικτό στοιβαζόμενο αντοχής των 12 τεμαχίων.
Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον τα
¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
Τα μέσα συσκευασίας δε θα μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες στο προϊόν. Στο μέσο
συσκευασίας (κεσεδάκι) θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα ελληνικά με ευανάγνωστα
γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή
καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ 89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και
υγειονομικές διατάξεις:
 Επωνυμία παρασκευαστή.
 Αριθμός έγκρισης.
 Η ημερομηνία παραγωγής
 Η ημερομηνία λήξης
 Ο κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396), η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις
σήμανσης τροφίμων.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η παραγγελθείσα ποσότητα θα παραδίδεται όπως θα ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του
αρμόδιου Τμήματος, η οποία θα δίδεται στον προμηθευτή τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση που ακολουθεί αργία, η παράδοση θα γίνεται την
παραμονή της αργίας και θα καλύπτει τις ανάγκες δύο ημερών, δηλαδή της παραμονής και
ανήμερα της αργίας με ευθύνη του προμηθευτή για τυχόν αλλοίωση του είδους με την απαραίτητη
πάντα προϋπόθεση της σωστής συντήρησης του είδους από το Νοσοκομείο. Η παραγγελία θα
περιλαμβάνει την ακριβή ποσότητα τους είδους και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο.
Σε περίπτωση που το είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι
τις 08:00 π.μ. τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί την παράδοση της παραγγελίας ή παραδίδει
ποσότητα μικρότερη της παραγγελθείσας, τότε το Νοσοκομείο τηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί
το είδος από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΩΝ ΜΕ Α/Α 1 & 2.
Η μεταφορά-παράδοση-παραλαβή των ειδών θα γίνεται ως κάτωθι:
Τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στην Αποθήκη Τροφίμων του
Νοσοκομείου.
Η μεταφορά (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα
μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα
εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από -2°C και όχι υψηλότερη από +4°C
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.1234/2007], και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα
φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9)
Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος
από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά
τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να
προσκομίζει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της
θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας
και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτείται,
γάντια μιας χρήσης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα,
σύμφωνα με τη δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην
επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον
προσδιορισμό του είδους.
Ειδικότερα:
o Η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης των εν λόγω ειδών θα γίνεται από
Επιτροπή, η οποία θα αναδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016.
o Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, αυτά
δε θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό παράβασης.
o Κατά την παραλαβή των ειδών η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε δειγματοληψία,
σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 12, 13, 14, 20, 86 κλπ) ή σε
περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ) τα οριζόμενα στις
ισχύουσες Υγειονομικής ή Κτηνιατρικές Διατάξεις.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Στις προσφορές θα πρέπει:

να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται
προσφορά και πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, καθώς και η
προσφερόμενη τιμή του,

να δηλώνεται η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική
μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
να προσκομίζεται:

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η
υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των
αιτούμενων ειδών, τους γενικούς και ειδικούς όρους προμήθειας που αναφέρονται
στην παρούσα καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που
ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και άδεια λειτουργίας του
Υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει,

η καταχώρηση ή η έγκριση εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ.
15523/2006, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή
έγκρισης των εγκαταστάσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’
αριθμό 852/2004. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αριθμ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των
τροφίμων,

το Ισχύον Πιστοποιητικό με το Σύστημα ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης
κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) ή με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
22000:2005 από αρμόδια υπηρεσία ή από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα,

άδεια μεταφοράς προϊόντων που χρήζουν ψύξη,

Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού.

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν
υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου1 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α 2 του
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή
χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

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

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
2
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που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης,
χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα
δεκαδικά ψηφία.
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα από την αιτούμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016
ως ισχύει
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή όλα τα τμήματα ειδών στο σύνολο της
αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Με την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων ωστόσο, στην
περίπτωση που αυτά απαιτηθούν οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται στην άμεση
προσκόμισή τους. Αδυναμία προσκόμισης δειγμάτων, όταν αυτά απαιτηθούν, επισύρει την
απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντος στην παρούσα διαδικασία απευθείας
ανάθεσης.
7. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά καλύπτει τις
τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και
παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη, ανά τμήμα, για το σύνολο της
αιτούμενης ποσότητας.
8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον
προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων.
9. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Στην περίπτωση μη απορρόφησης των συμβατικών ποσοτήτων, η σύμβαση παρατείνεται
αυτοδίκαια και μονομερώς, εκ μέρους του Νοσοκομείου, μέχρι απορροφήσεως αυτών.
11. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 11.131,25 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 12.578,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προσφορές ανώτερες της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
12. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών, δηλ. μέχρι την 15-08-2022.
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14. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105
του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο
οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη
τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου
5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.
4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια
Υπάλληλος

Ιουλίττα Αγγέλη

O Προϊστάμενος του
Τμήματος
Προμηθειών

Σταύρος
Παπαμακάριος

Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Οικονομικού

κ.α.α.
Αλεξία Μπολουδάκη

Ο Πρόεδρος της
Εφορείας του
Νοσοκομείου

Νικόλαος
Αρκαδόπουλος
Καθηγητής,
Αναπληρωτής
Πρόεδρος Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ

