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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 14-3-2017
Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων Αρ. Πρωτ.:4245
ΤΗΛ.: 2813 408808 Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 39543
FAX : 2810 214481

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32ΔΙΣ/2016
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV 15800000-6, για τις ανάγκες του

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα (1) έτος,

προϋπολογισμού 261.999,76€ με Φ.Π.Α. (διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων ενιακοσίων ενενήντα εννιά και

εβδομήντα έξι λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης

τιμής λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών .

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

Ημερομηνία έναρξης

υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20 Μαρτίου 2017 Ημέρα

Δευτέρα Ώρα 13:30 μ.μ.

19 Απριλίου 2017 ΗΜΕΡΑ

Τετάρτη

Ώρα 15:00 μμ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ

219.143,27 € πλέον Φ.Π.Α

(261.999,76€ συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)

CPV CPV 15800000-6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
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1. Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το

Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ

66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου 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,

5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

6. του N.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των

καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας

και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

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

9. 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»

10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

11. του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό

τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ

163 Α/04-09-2010».

15. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».

17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και

ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου

1989/(L395)…………………..της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
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18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.

3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

19.του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας».

21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις»

23. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»

2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά
στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).

3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά
τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας
και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών
και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 ……»

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί «ορισμού φορέων
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων
για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»

6. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί
«παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.

7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και
27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτημάτων τροποποιήσεων  του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-
2016 συνεδρίαση της.

8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας
διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.

9. Την με αριθμ. 4080/29-07-2016 Απόφαση Ε.Π.Υ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του
διαγωνισμού.

10. Την με αριθμ. 577/12/14-09-2016 Απόφαση  ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Τους υπ’ αριθμ. 1714/12-10-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ω2Δ3469061-0ΡΕ)

που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 606/13-10-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:
64ΔΑ469060-ΘΡΠ) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

12. Την με αριθμό 181/7/22-02-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αποφασίζει την ακύρωση και

επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της Δ/ξης 32/2016 για την Προμήθεια του είδους: «ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV 15800000-6, για το ΠΑΓΝΗ και το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
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13. Τους υπ’ αριθμ. 472/14-03-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την
218/14-3-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων (διεθνές) «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV 15800000-6

για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα

(1) έτος, προϋπολογισμού 261.999,76€ με Φ.Π.Α. (διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα

εννιά και εβδομήντα έξι λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών και αναφέρεται στα

Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,

ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία

αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της

διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον

Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.

gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

20 Μαρτίου 2017

Ημέρα Δευτέρα

Ώρα 7:30 π.μ.

20 Μαρτίου 2017

Ημέρα Δευτέρα

Ώρα 13:30 μ.μ.

19 Απριλίου 2017

Ημέρα Τετάρτη

Ώρα 15.00 μμ

25 Απριλίου

2017 Ημέρα

Τρίτη

ΩΡΑ 10.00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της

Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
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4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας

την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής :

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση

των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας

ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το

αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών

Προµηθειών.

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε.

αποστέλλοντας :

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσημη µετάφραση στην ελληνική, όπως

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και
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σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό µητρώο, προσκομιζόμενα εντός

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά µε την

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του

λογαριασμού του.

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο

Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων

οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση

καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Email:

maurogiannis@venizeleio.gr.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήματα που

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»………….…………...……….…..…………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» …………………………...…………….………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ………………..……………….................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ……….…………………..…………….……………………...............................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……..………………….…………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ………………………………..............................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

6.7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ……………………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

6.8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………...........……………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’

6.9. ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)……………………...……………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές

και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
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Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του

διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους

τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει,

ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης .

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξη του θα

αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http: www.venizeleio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στην Υπηρεσία

Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ,

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

 ΗΜΗΡΕΣΙΑ

 ΠΑΤΡΙΔΑ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων

(Διεθνής) Διαγωνισμός
α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 39543

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

13/03/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Στις 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2017

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

 ΗΜΗΡΕΣΙΑ

 ΠΑΤΡΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

ΑΡΧΗΣ(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση

και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της

Σύμβασης)

www.venizeleio.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών

20 Μαρτίου 2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 1:30 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15:00 μμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝUTS:

GR431)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

CPV CPV 15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,

(Κωδικός ΝUTS: GR431),

προϋπολογισθείσα

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ 219.692,30€ μη συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. ο οποίος αναλύεται :ΠΑΓΝΗ : 126223,06€

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Γ.Ν.

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 93469,24€ μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1511

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να

καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της

διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η

παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και

οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων

προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι

προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙ  %
Νόμιμες κρατήσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός ΔΥΟ

(2) ημερών από τη διαβίβαση στις παραγγελίας.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

Η κατάθεση του δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή

αποκλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή

του είδους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τα δείγματα που θα κατατεθούν θα ανταποκρίνονται

πλήρως με την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσού - παλιό κτίριο

Πανεπιστημίου Κρήτης) Τ.Κ.71409
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

Α/
Α

Κωδικός
Είδους Περιγραφή

ΜΟΝ
ΑΔΑ
ΜΕΤ
ΡΗΣΗ
Σ

Ποσότητ
ες
ΠΑΓΝΗ

Ποσότ
ητες
ΒΕΝΙΖ
ΕΛΕΙΟ
Υ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

Τιμή
Μονάδ
ος

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
ΦΠΑ

1 152072 ΑΕΡΙΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ 330 ml

ΤΕΜ. 500 0 500 0,262 130,80 13
%

17,00 147,80
4

2 26809 ΑΛΑΤΙ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙ
Ο ΦΙΑΛΗ 400
ΓΡΑΜ.

ΤΕΜ. 120 20 140 1,680 235,20 24
%

56,45 291,64
8

3 26797 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 375 220 595 0,410 243,95 24
%

58,55 302,49
8

4 26845 ΑΛΕΥΡΙ Τ.Π.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΟ 250 200 450 0,560 252,00 13
%

32,76 284,76

5 26852 ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΣΥΣΚ. 160
ΓΡΑΜ.

ΤΕΜ. 250 180 430 0,690 296,70 13
%

38,57 335,27
1

6 26861 ΑΝΘΟΣ
ΟΡΥΖΗΣ

ΚΙΛΟ 1 1 1,950 1,95 13
%

0,25 2,2035

7 20230 ΑΥΓΑ ΤΕΜ. 40.000 12.000 52.000 0,110 5720,0
0

13
%

743,60 6463,6

8 20163 ΒΑΦΕΣ
ΑΥΓΩΝ ΤΕΜ. 24 15 39 2,180 85,02 24

%
20,40 105,42

48
9 20196 ΒΟΥΤΥΡΟ

ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ.
10 ΓΡΑΜ.

ΤΕΜ. 100.000 65.000 165.000 0,045 7425,0
0

24
%

1782,0
0

9207

10 239712 ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕ
7,5%
ΛΙΠΑΡΑ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΟΥΤΙΟΥ

ΤΕΜ. 500 500 0,630 315,00 13
%

40,95 355,95

11 238868 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΑΠΝΙΣΤΗ
ΣΕ ΦΕΤΕΣ
500 GR

ΤΕΜ. 160 400 560 3,500 1960,0
0

24
%

470,40 2430,4

12 20159 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 3 1 4 5,400 21,60 24
%

5,18 26,784

13 29598 ΔΙΟΣΜΟΣ ΣΕ
ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 2 2 7,900 15,80 24
%

3,79 19,592

14 20192 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΧΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ 5
ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ
ΤΕΜ

ΤΕΜ. 1.050 1.150 2.200 19,900 43780,
00

13
%

5691,4
0

49471,
4

15 20221 ΕΛΙΕΣ
ΔΟΧΕΙΟ 13
ΚΙΛΑ ΣΕ ΤΕΜ

ΤΕΜ. 50 100 150 24,570 3685,5
0

24
%

884,52 4570,0
2
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16 221975 ΖΑΜΠΟΝ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ
200
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν

ΤΕΜ. 200 200 0,700 140,00 13
%

18,20 158,2

17 29604 ΖΑΧΑΡΗ
ΧΥΜΑ

ΚΙΛΟ 600 350 950 0,650 617,50 24
%

148,20 765,7

18 29605 ΖΑΧΑΡΙ
ΦΑΚΕΛΑΚΙ,
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΕ ΤΕΜ

ΤΕΜ. 500 103.00
0

103.500 0,023 2349,4
5

24
%

563,87 2913,3
18

19 20214 ΖΕΛΕ
ΦΡΟΥΤΩΝ
2KG ΣΚΟΝΗ

ΤΕΜ. 12 12 10,480 125,76 24
%

30,18 155,94
24

20 29607 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
NO.10

ΚΙΛΟ 1.200 1.200 0,940 1128,0
0

24
%

270,72 1398,7
2

21 238872 ZYMARIKA
NO.6

ΚΙΛΟ 200 200 0,980 196,00 13
%

25,48 221,48

22 39732 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΒΙΔΕΣ

ΚΙΛΟ 1.800 400 2.200 0,980 2156,0
0

13
%

280,28 2436,2
8

23 39730 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΚΟΦΤΟ

ΚΙΛΟ 1.800 1.200 3.000 0,980 2940,0
0

13
%

382,20 3322,2

24 39731 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

ΚΙΛΟ 1.000 1.000 2.000 0,980 1960,0
0

13
%

254,80 2214,8

25 29608 ΖΩΜΟΣ
ΚΟΤΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ 4
ΚΙΛΩΝ ΣΕ
ΤΕΜ

ΤΕΜ. 150 120 270 16,400 4428,0
0

24
%

1062,7
2

5490,7
2

26 47193 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ
ΔΟΧΕΙΟ

ΛΙΤΡ
Ο

1.500 1.500 1,280 1920,0
0

13
%

249,60 2169,6

27 20161 ΚΑΝΕΛΛΑ
ΤΡΙΜ.

ΚΙΛΟ 10 1 11 6,630 72,93 24
%

17,50 90,433
2

28 238870 ΚΑΡΥ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΟ 18 18 4,000 72,00 24
%

17,28 89,28

29 29618 ΚΑΦΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΚΙΛΟ 400 4 404 6,450 2605,8
0

24
%

625,39 3231,1
92

30 40455 ΚΑΦΕΣ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΚΙΛΟ 10 10 13,620 136,20 24
%

32,69 168,88
8

31 21464 ΚΑΦΕΣ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΦΑΚΕΛΑΚΙ

ΤΕΜ. 16.000 16.000 0,070 1120,0
0

24
%

268,80 1388,8

32 29592 ΚΑΦΕΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ
250 ΓΡΑΜ.

ΚΙΛΟ 80 3 83 8,900 738,70 13
%

96,03 834,73
1

33 20243 ΚΟΜΠΟΣΤΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 5
Kg

ΤΕΜ. 2.000 230 2.230 5,000 11150,
00

24
%

2676,0
0

13826

34 20213 ΚΟΡΝ
ΦΛΑΟΥΕΡ

ΚΙΛΟ 250 250 0,800 200,00 13
%

26,00 226

35 41491 ΚΡΑΣΙ ΦΙΑΛΗ
1,5 LT

ΤΕΜ. 500 500 1,950 975,00 24
%

234,00 1209

36 29634 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΚΙΛΟ 4 25 29 5,150 149,35 24 35,84 185,19
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ΚΙΛΑ % 4

37 29637 ΛΕΜΟΝΙ
ΧΥΜΟΣ 330
ML

ΤΕΜ. 4.000 70 4.070 0,250 1017,5
0

24
%

244,20 1261,7

38 211976 ΛΕΜΟΝΙ
ΧΥΜΟΣ 5 LT

ΤΕΜ. 185 185 2,600 481,00 24
%

115,44 596,44

39 29638 ΛΟΥΜΠΟΥΝΙ
Α

ΚΙΛΟ 7 7 1,960 13,72 13
%

1,78 15,503
6

40 20268 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ
2,5 ΚΙΛΑ

ΤΕΜ. 500 80 580 3,500 2030,0
0

24
%

487,20 2517,2

41 47216 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ. 400 400 0,980 392,00 13

%
50,96 442,96

42 20212 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ 20
ΓΡΑΜ
(ΦΡΑΟΥΛΑ-
ΡΟΔ-ΚΕΡ.)

ΤΕΜ. 100.000 64.000 164.000 0,050 8200,0
0

24
%

1968,0
0

10168

43 20157 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ
ΔΟ ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 4 1 5 13,740 68,70 24
%

16,49 85,188

44 47197 ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΕ
ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 2 2 7,950 15,90 24
%

3,82 19,716

45 29654 ΜΠΕΙΚΙΝ
ΠΑΟΥΝΤΕΡ
20 ΓΡΑΜ.

ΤΕΜ. 50 50 0,169 8,45 24
%

2,03 10,478

46 47203 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚ
ΡΕΜΑ 350
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν

ΤΕΜ. 7 7 2,490 17,43 13
%

2,27 19,695
9

47 29662 ΝΕΡΟ
ΕΜΦΙΑΛΟΜΕ
ΝΟ 1,5 LITR

ΤΕΜ. 15.000 15.000 0,190 2850,0
0

13
%

370,50 3220,5

48 29663 ΝΕΡΟ
ΕΜΦΙΑΛΟΜΕ
ΝΟ 18,9
ΛΙΤΡΑ

ΤΕΜ. 1.250 1.250 4,500 5625,0
0

13
%

731,25 6356,2
5

49 29666 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ
Α
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜ
ΕΝΑ 3KG ΣΕ
ΤΕΜ

ΤΕΜ. 2.110 850 2.960 2,200 6512,0
0

24
%

1562,8
8

8074,8
8

50 29667 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕ
ΛΤΕΣ 5KG ΣΕ
ΤΕΜ

ΤΕΜ. 200 35 235 5,880 1381,8
0

24
%

331,63 1713,4
32

51 20150 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ
330 ml ΤΕΜ. 1.000 950 1.950 0,240 468,00 24

%
112,32 580,32

52 29669 ΞΥΝΟ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ

ΚΙΛΟ 3 3 4,900 14,70 24
%

3,53 18,228

53 20096 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 5
ΚΙΛ

ΤΕΜ. 55 55 4,680 257,40 24
%

61,78 319,17
6

54 238869 ΠΑΠΡΙΚΑ
ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ
ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΟ 10 10 4,000 40,00 24
%

9,60 49,6

55 29677 ΠΙΠΕΡΙ
ΜΑΥΡΟ

ΚΙΛΟ 5 4 9 12,750 114,75 24
%

27,54 142,29
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ΣΚΟΝΗ

56 29684 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ
ΔΑ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΥΜΟΣ
(ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml)

ΤΕΜ. 42.000 42.000 0,350 14700,
00

24
%

3528,0
0

18228

57 20132 ΠΟΥΡΕΣ
ΧΥΜΑ ΣΕ
ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 3.000 3.000 1,450 4350,0
0

13
%

565,50 4915,5

58 211977 ΠΟΥΡΕΣ ΣΕ
ΝΥΦΑΔΕΣ 25
KGR

ΤΕΜ. 36 36 57,510 2070,3
6

13
%

269,15 2339,5
068

59 20131 ΡΕΒΥΘΙΑ ΣΕ
ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 150 85 235 2,200 517,00 13
%

67,21 584,21

60 20151 ΡΙΓΑΝΗ ΣΕ
ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 10 20 30 4,250 127,50 24
%

30,60 158,1

61 41500 ΡΙΖΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΤΥΠΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 10.000 3.600 13.600 0,700 9520,0
0

13
%

1237,6
0

10757,
6

62 41495 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΙΛΟ 3.000 3.000 0,900 2700,0
0

13
%

351,00 3051

63 20158 ΣΟΔΑ
ΦΑΓΗΤΟΥ

ΚΙΛΟ 6 6 12 0,930 11,16 24
%

2,68 13,838
4

64 20222 ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΙΛΟ 4 10 14 3,080 43,12 24
%

10,35 53,468
8

65 20205 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ
100
ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΤΙ

ΠΑΚ. 100 85 185 3,660 677,10 24
%

162,50 839,60
4

66 29710 ΦΑΒΑ ΚΙΛΟ 20 20 2,100 42,00 13
%

5,46 47,46

67 20128 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.500 170 1.670 1,680 2805,6
0

13
%

364,73 3170,3
28

68 41490 ΦΑΡΙΝ
ΛΑΚΤΕ 300
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν

ΤΕΜ. 10 10 2,250 22,50 13
%

2,93 25,425

69 20130 ΦΑΣΟΛΙΑ
ΞΕΡΑ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΚΙΛΟ 300 60 360 3,500 1260,0
0

13
%

163,80 1423,8

70 29713 ΦΑΣΟΛΙΑ
ΨΙΛΑ (ΞΕΡΑ)

ΚΙΛΟ 300 60 360 2,240 806,40 13
%

104,83 911,23
2

71 20137 ΦΙΔΕΣ
ΚΟΦΤΟΣ ΣΕ
ΤΕΜ

ΚΙΛΟ 600 600 1,590 954,00 13
%

124,02 1078,0
2

72 41489 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕ
ΜΑ 300
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν

ΤΕΜ. 5 5 4,800 24,00 13
%

3,12 27,12

73 29715 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ
(ΣΥΣΚ. ΣΕ

ΤΕΜ. 250.000 226.00
0

476.000 0,076 36176,
00

24
%

8682,2
4

44858,
24
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ΔΥΟ)

74 152075 ΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΥΜΟΣ 250
ml

ΤΕΜ. 20.000 20.000 0,285 5700,0
0

24
%

1368,0
0

7068

75 152074 ΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΥΜΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
1 Lt

ΛΙΤΡ
Ο

2.500 2.500 0,780 1950,0
0

24
%

468,00 2418

76 20211 ΧΑΛΒΑΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ΚΙΛΟ 500 100 600 4,650 2790,0
0

24
%

669,60 3459,6

77 20206 ΧΑΜΟΜΗΛΟ
100
ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΤΙ

ΠΑΚ. 120 120 240 14,950 3588,0
0

24
%

861,12 4449,1
2

ΣΥΝΟΛΑ

21
96

92
,3

0

42
30

7,
26

26
19

99
,5

64
4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

1.2. Περιεχόµενο προσφορών

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόµενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
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1.2.1.1. Δικαιολογητικά συµµετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή

αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τα άρθρο 79 και 93 του Ν.

4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική

Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης

συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της,

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11.1.2. της παρούσας διακήρυξης.

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο

υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78

του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες

πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

Οδηγίες και πρότυπο του ΕΕΕΣ παραθέτονται στο Παράρτημα Θ΄, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή το ΕΕΕΣ

αντλείται είτε από την Ιστοσελίδα της Α.Α, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ.

Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 39543).

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων

άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του

ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις

οποίες στηρίζεται.
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Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,

συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,

χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του

ΕΕΕΣ.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν :

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι

Α.Ε

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

1.2.1.1.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως

το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού.

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.

-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.

Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  τύπου   .pdf και προσκομίζονται κατά

περίπτωση   από  αυτόν   εντός  τριών (3) εργάσιμων  ημερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής -

Τεχνική  Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   ηλεκτρονική   προσφορά   και απαιτούνται να

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συ μμετοχής,

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον    (υπό)    φάκελο «∆ικαιολογητικά    Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά

τα κάτωθι :
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1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυµα και ο προσφέρων καλείται

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  ηλεκτρονικές   φόρµες

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα

απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος  ΣΤ’ της παρούσης.

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά

πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με

αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η

οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο

το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα

οποία υποβάλλεται η προσφορά).

1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι

οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή

αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε

τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους

οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα

μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από

ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα

συστήματα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται

στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
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1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή

πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι

ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής

διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον

οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν

ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν

απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.1.2.3. Επίσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

στο παράρτημα ΣΤ’  Τεχνικές   Προδιαγραφές όπως άδεια λειτουργίας κ.ά. ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου

τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την

ηλεκτρονική υποβολή.

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του

οικονοµικού φορέα.

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική

Προσφορά».

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω :
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1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές(ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό %)

Ι. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να  δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε

διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του  είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.

ΙΙ. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίνεται ενιαίο ποσοστό

έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής

Αξιολόγησης.

ΙΙΙ. Στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαμβάνεται κάθε  επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει

το Νοσοκομείο. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς κλπ) βαρύνει τον προμηθευτή.

IV. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα   θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

V. Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της σύμβασης,

καθώς και για το διάστημα ισχύος τυχόν παρατάσεων.

VI.  Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗΔΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τέσσερα

(4) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από την Τιμή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην

παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος.

Τιμή Αναφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για σύγκριση των προσφορών: Η

ενδεικτική τιμή που αναφέρεται στον πίνακα ειδών της Δ/ξης (σελ.

10,11,12)

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή ο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της

οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Ζ’) .

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

-Oτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται

στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το

σύστηµα.
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V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε

περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ανά είδος της οικονοµικής

προσφοράς

- Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η συνολική

προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο

προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν.

4412/2016.

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία

κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της

οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για

εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του

προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που

μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη

κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω

φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα

πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν

στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την

προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω

του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
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γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα

προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά

την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που

αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που

συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την λήψη της

παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες

σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση

αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού

αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
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ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας

προσκομίστηκε.

1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή του είδους . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215

του Ν. 4412/2016.

2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν

τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των   Άρθρων

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες,

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που

ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό

διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν.

4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών

τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής

ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση,

οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν

παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα

στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ)

με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου
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του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους

δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου

παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο

μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το

αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε

περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3

αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νοµίµως υποβληθέντων

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο

είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα

από το αρµόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

• Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική

μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη

και ανεπιφύλακτη γνώση.

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
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• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο

ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος

επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 25Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων

«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων

οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες

των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,   εφαρµοζόµενων κατά  τα  λοιπά  των

κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση

Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και

υποφακέλων των προσφορών.

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των

ηλεκτρονικών προσφορών .

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή
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διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε

φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και

αναφέρονται στις παραγράφους 7.1 και 7.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές

αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

5.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά

τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις

της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της

11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σημειώνεται ότι:

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της

παραγράφου 1 του άρθρου 73.

- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα

πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές

αποφάσεις.

5.1.1.2.Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης

του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις

νόμου

- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 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) καθώς και ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό

/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του

Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα 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, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρµόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

5.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα:

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1
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Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της

χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το

νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους

εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισµοί :

5.1.3.1 Απόσπασα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά

την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του

Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της

περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3   και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της

περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

5.1.4.Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ότι :

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να

αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του

προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόµενα, από αυτόν στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω:

5.2.1 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον

τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις
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κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των

δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία

θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω

χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή µμεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο

οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο

λειτουργεί.

5.3.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία

υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση, είναι από τα παρακάτω:

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία

τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού

παραλήπτη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από

αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών

(3) εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή

υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν

απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών

σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που

αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Α. Έως την 31η -12-2016

8.1 Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών
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πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του

ΠΔ 118/2007.

8.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από

το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της

διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική

ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής είναι η ημερομηνία λήξης της

δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου.

Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α.

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα και

αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού

σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της

προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της

προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής,

μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον

του αρμόδιου δικαστηρίου.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση

αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.

8.3  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση

προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι την

απόφαση κατακύρωσης.

Β. Από την 1η -1-2017

8.4 Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους,

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί

«Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

8.5 Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών

από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από

την σύναψη της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα

345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».
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9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.1.2.   Εγγύηση Συμμετοχής

1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/νση του

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α΄.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των

προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της

διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 4.393,84 €.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης

συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των

ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως

για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,

και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του
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Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά

συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής

Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την

υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου

του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις

αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε

οριστικά.

9.1.3.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα

επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να

παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε

επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος

κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το

επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α)  Η ημερομηνία έκδοσης.

β)  Ο εκδότης.

γ)  Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

δ)  Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης

- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.

- η ημερομηνία της Διακήρυξης.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της

εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει
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σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής

της.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία

από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από

απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται

μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των

οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων

ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα

ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το

ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι

όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις

υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης  το οποίο και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου

11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” για παράταση του χρόνου ισχύος

της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που

συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή

υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
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11. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση,

σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις,

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή).

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι

αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ανά είδος της

οικονοµικής προσφοράς

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗΔΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τέσσερα

(4) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από την Τιμή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην

παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ’

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των Τεχνικών

Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του

Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται .
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2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά

που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για

την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας,

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση,

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως

άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον

Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του

Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή

τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να

απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για
την ανάδειξη προμηθευτή ……………………, της με αριθμ. …………./2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη
τη δήλωση σας.
5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι
για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα
παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Ονοµασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστηµα ………………………

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )…………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ

………………..

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως)

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της

εταιρείας……………………………………δ\νση………………………………………………

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το

οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 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 ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήµου.

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι …………………….

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… ΕΥΡΩ.

…..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     ΣΤ '
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Γενικά. Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να ε ίναι Α ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και

περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικε ιμένων

Κοινής Χρήσεως και   να παρασκευάζονται  από σιμιγδάλι  πλούσιο σε γλουτένη και νερό,

χωρίς ζύμη, ξηρα ινόµενα εντός ε ιδικών ξηραντήρων θαλάμων µε ελαφρά θέρμανση (χωρίς

ψήσιμο) και  κάτω από υγιε ινές συνθήκες.

Το σιμ ιγδάλι από το οποίο θα παραχθούν τα ζυμαρικά   πρέπε ι να παρουσιάζε ι τα παρακάτω

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 105 και 108 του Κ.Τ.Π):

(1) Υγρασία: Κατ'  ανώτατο όριο 13,5%.

(2) Γλουτένη υγρή: Τουλάχιστον 26%.

(3) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%.

(4) Πίτουρα: Ανώτατο όριο 0,8%.

(5) Οξύτητα σε θει ικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,07%.

(6) Υπόλε ιµµα σε τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0,015%.

(7) Κοσκινιζόμμενο µε κόσκινο από ύφασμα μεταξωτό, Γερμανικού   αρ ιθμού 72 ή

Ελβετικού αριθμού 8, δηλ. από βρογχίδες       1156/cm 2 ,  πρέπει   να µη δ ιέρχεται από αυτό

σε ποσοστό ανώτερο του 8%.

(8) Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπει να ε ίνα ι πόσιµο.

H Επεξεργασία Πρώτων Υλών και τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθούνται κατά την

παραγωγική δ ιαδικασία ε ίνα ι τα ακόλουθα: Tεχνολογία Ζυμαρικών.

Κοσκίνισμα: Το σιμιγδάλι πρέπε ι να κοσκινίζεται  µε κόσκινα αντ ίστοιχα της αλευροποιήσεως

και σύμφωνα µε τους όρους   αλευροποιήσεως γ ια να απομακρυνθούν από αυτό ανεπιθύμητα

παράσιτα και λοιπές ξένες ύλες.

Ανατάραξη: Αυτή ακολουθεί το κοσκίνισμα και δ ιενεργε ίτα ι µε μηχάνημα  ENTO LETER ή

άλλο παρεμφερές και  αποσκοπε ί στην πλέον αποτελεσματική εξόντωση των εντόμων σε

οποιοδήποτε β ιολογικό στάδιο και εάν ευρίσκονται (ωάρια,  προνύμφες,  νύμφες, κλπ.) .

Μηχανική Κατεργασία: Αυτή λαμβάνει χώρα µε αυτόματα μηχανήματα ή ημιαυτόματα χωρίς

παρεμβολή εργατικών χερ ιών, ιδ ίως κατά το πρώτο στάδιο και  μέχρι  πρεσαρίσματος.  Κατά

τη διαδικασία πίεσης της ζύμης πρέπει  να παρεμβάλλεται  μηχάνημα κενού αέρος γ ια τη

μορφοποίηση του προϊόντος.

Ξήρανση: Μετά την έξοδό του από τα αντ ίστοιχα μηχανήματα, το σχηματοποιημένο προϊόν

φέρεται προς ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια στα οποία πρέπει  να παραμε ίνει επί  ικανό

χρόνο και υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να

αποκτήσε ι τα επιθυμητά φυσικά χαρακτηριστικά (υγρασία, χρώμα, κλπ.) .
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες  των βρασμένων ζυμαρικών πρέπε ι να ε ίναι άμεμπτοι και να

μην παρέχουν ενδε ίξε ις χρησιμοποίησης με ιονεκτ ικών πρώτων υλών ή ατελούς

επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα τα παραγόμενα  ζυμαρικά να έχουν τα παρακάτω  Φυσικοχημικά

Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Κ.Τ.Π. :

1.  Κατά το βρασμό με νερό πρέπει :

 Να διογκώνονται τουλάχιστον κατά το διπλάσιο του όγκου τους.

 Να μη δ ιασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%.

 Να μην εμφανίζουν πολτώδη μορφή (χυλώνουν).

2. Το υγρό μετά το βρασμό (ζωμός), πρέπει να ε ίναι δ ιαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή

δυνατή όξινη γεύση. Ο θολός ζωμός ε ίναι ένδειξη κατώτερης ποιότητας ζυμαρικών ή

πεπαλαιωμένων.

3. Το χρώμα και γενικά η εμφάνιση των ζυμαρικών να είνα ι φυσική χωρίς  τεχνική  χρώση η

προσθήκη συντηρητ ικών.

4.Η Υγρασία και πτητ ικές ουσίες στους 105 ο C πρέπει να ε ίνα ι (κατά την παραλαβή του

προϊόντος)  όπως παρακάτω:  Από 16 Ιουνίου έ ως και 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατ'

ανώτατο όριο 12,5%.  Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Ιουνίου κατ'  ανώτατο όριο 13,5%.

5. Η Οξύτητα όχι  πάνω των 10 βαθμών, ή 0,9% σε γαλακτ ικό οξύ.

6.  Η Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,9%.

7.Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών μέσων και η

παρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας

8.Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλης αμυλώδους ουσίας, εκτός από σιμιγδάλι

προερχόμενο από σκληρό σιτάρι .

9.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θρυμμάτων  ζυμαρικών.

10.Πρέπει  να ε ίναι απαλλαγμένα από ζώντα ή νεκρά παράσιτα (προνύμφες, νυμφικές μορφές

ή τέλεια έντομα) και γενικά να µην φέρουν ίχνη προσβολής από αυτά.

Για τ ις χυλοπίτες με αυγά θα πρέπει να περιέχονται δύο πλήρη αυγά σε νωπή ή

συντηρημένη κατάσταση ανά κ ιλό παραγομένου προϊόντος. (Άρθρο 115 § 13.α Κ.Τ.Π)

Στα ζυμαρικά με γάλα επιτρέπεται η προσθήκη γάλακτος διαφόρων κατηγοριών, σε

ποσότητα  υπολογισμένης σε ξηρή μάζα πλήρους γάλακτος και  αναγομένη σε ένα Κ ιλό

ετοίμου ζυμαρικού δεν πρέπει  να  ε ίναι   κατώτερη των 20 gr . (Άρθρο 115 § 14 Κ.Τ.Π)

Τα νωπά ζυμαρικά από σιμ ιγδάλι ή σιμιγδάλι και αλεύρι πρέπει να πληρούν κατά περίπτωση,

όλους τους όρους του άρθρου 115, με εξαίρεση την υγρασία η οποία ορίζεται το μέγιστο

50%. Η προσθήκη προσθέτων  επ ιτρέπεται , αφού θα πληρούν τους όρους του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.

Τα ζυμαρικά με λαχανικά πρέπε ι να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 115 του Κ.Τ.Π.

και ε ιδ ικά δε:

Η τέφρα επ ί ξηρού δεν πρέπει  να υπερβαίνει το 1,3% με επ ιτρεπόμενη ανοχή μέχρι 1,4%.
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Η χρώση ζυμαρικών που προκαλείται από την προσθήκη  σε αυτά κατονομαζόμενω ν και

επιτρεπόμενων υλών, όπως ε ίνα ι τα αυγά και  τα λαχανικά. δεν θεωρείται τεχνητός

χρωματισμός.

Τα γεμιστά ζυμαρικά ή νωπά γεμιστά ζυμαρικά , διαφόρων σχημάτων  τα οποία αποτελούνται

από περίβλημα θα πρέπει να ε ίναι  σύμφωνα και να πληρούν τους όρους και τ ις διατάξε ις του

άρθρου  115 του Κ.Τ.Π..

Η γέμιση μπορε ί να περιέχει  δ ιάφορες βρώσιμες ύλες, αρτύματα, μπαχαρικά, αλάτι ,

εκχύλισμα μαγιάς και  φυσικές αρωματικές ύλες.  Στη γέμιση επιτρέπεται η προθήκη

προσθέτων στις  απολύτως αναγκαίες ποσότητες γ ια την ε π ίτευξη του επ ιθυμητού

αποτελέσματος, εφόσον πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 33 του

Κ.Τ.Π.. Ενδέχεται να περιέχονται Σορβικά σε μέγιστο ποσοστό 1000mg/Kg, συντηρητικά και

αντιοξε ιδωτικά σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ,  του άρθρ ου 33 του Κ.Τ.Π.

καθώς και η προσθήκη γλουταμινικών πρέπει να ε ίνα ι τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ

του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π..

Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά πρέπε ι να ε ίναι των παρακάτω κατηγοριών και  φέρουν

ενδεικτ ικώς τους παρακάτω κωδικούς:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Τα παραδιδόμενα είδη, θα ε ίνα ι συσκευασμένα σε πρώτη συσκευασία του ½ Kgr σε φιλμ και

σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 6 ή 12 Kgr.

Τα μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξ ικές ουσίες (π.χ.

βαρέα μέταλλα, μονομερή κτλ.) και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτ ικούς

χαρακτήρες των ζυμαρικών, πρέπει δε να πληρούν τους όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ.Π.

έκδοση 2009 και να ικανοποιούν τ ις απαιτήσε ις του ΕΚ 89/109, του Κανονισμού

1935/2004/ΕΚ, του Κανονισμού 2023/2006, καθώς και  την Οδηγία 2007/42/ΕΚ της

Επιτροπής.

Τα χαρτοκιβώτια να ε ίνα ι κατασκευασμένα από χαρτόνι με τα εξής χαρακτηριστικά:

(1)  Χαρτόνι  κυματοειδές.

(2)  Βάρος χαρτονιού: 670 gr/m 2 τουλάχιστον.

(3)  Αντοχή κατά mul len: Τουλάχιστον 190lb/ in 2

(4)  Αντοχή σε κάμψη: Χαρτόνι διαστάσεων 30 x 30 cm καµπτόµενο µε το χέρι  κατά γωνία

180 ο ,  δεν πρέπει να παρουσιάζε ι ρωγμές ή θραύσεις στα σημε ία κάμψης και στις δύο

επιφάνειες.

Επί των συσκευασιών να υπάρχουν ο ι απαραίτητες ενδείξε ις   (εργοστάσιο παραγωγής,

περιγραφή είδους, ημερομηνία παραγωγής – λήξης  κ.λ.π.)

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγράφονται:
 Ονομασία (περιγραφή) του προϊόντος .

 Καθαρή ποσότητα.

 Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας .

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και  δ ιεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.



40

 Χώρα προέλευσης.

 Αριθμός παρτίδας . (Οδηγία 89/396).

H δε σήμανση να ε ίνα ι σύμφωνη με τ ις διατάξε ις σήμανσης τροφίμων:

•ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παρ οχή πληροφοριών για τα

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την

κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.

Ή ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου

της διατηρησιμότητας των. (Προϊόν πρόσφατης παραγωγής  και διαχείρισης της

αποθήκευσης).

Οι συμμετέχοντες στον δ ιαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των

προσφερόμενων προϊόντων, επ ί ποινή αποκλεισμού.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1. Άδεια λε ιτουργίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση που ο

συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδεια λειτουργίας του

υποκαταστήματος στο Νομό Αττ ικής, εφόσον υπάρχε ι. (Υ∆ Αιβ/8577/8 -9-1983 ΦΕΚ

526/Τ.Β./24.9.83 & Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2012 ‘ Υγειονομικοί όροι  και  προϋποθέσεις

λειτουργίας επιχε ιρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξε ις .) Η  επ ιχείρηση τροφίμων

πρέπε ι να προσκομίσε ι  και  την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους.  Σύμφωνα με

την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες οι επ ιχε ιρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση

καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού

(ΕΚ) υπ’  αρ ιθμό. 852/2004 περί 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 υγιε ινή των τροφίμων.

2. Ισχύον Πιστοποιητ ικό περί εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσε ις του προτύπου

ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθε ί από  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση,

διακίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικώ ν και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίνα ι  παραγωγός ή παρασκευαστής
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θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ον Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλειας των

τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι

χορηγηθεί από  κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την

παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.

2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή  με τα προϊόντα σε

περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.

3. Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους

χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.

Τα μεταφορικά μέσα πρέπε ι να ε ίναι  εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος

από Υγε ιονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας

Υγε ίας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται

από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .(Οδηγός Υγιε ινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9)

Κατά  την ώρα παράδοση ο  μεταφορέας θα πρέπε ι να δ ιαθέτει Β ιβλιάριο υγείας και να φέρει

κατά την διάρκε ια των χειρισμών παράδοσης των τροφιμων όπου απαιτε ίτα ι, γάντια μιας

χρήσης.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.  Κ.Τ.Π  ΑΡΘΡΟ 21 ,  24 , 115 και οι παραπομπές του.

2.  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/89.

3.  ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες υγιε ινής

και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται  σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής

τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι  τον τελικό καταναλωτή.

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 γ ια τη

θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατ άξεων γ ια ορισμένα

γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).

8.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

(ΕΚ) αριθμό. 852/2004.

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 89/109.

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004/ΕΚ.

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών

και αντικε ιμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

12. Οδηγία 2007/42/ΕΚ.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα

ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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14.K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’ /31-8-2006) Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’  αρ ιθμ. 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

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ('H ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ)

Τα προϊόντα να ε ίναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του άρθρου 91 ( 1 ) του Κ.Τ.Π. (91-

10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και οι ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις Προϊόντα

αλλαντοποι ίας χαρακτηρίζονται τα προϊόντα στα οποία η διαδικασία (επεξεργασία) εξυγίανσης

επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχει επίσης ως αποτέλεσμα

την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση της δομής τους

και την ικανότητά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερμική

επεξεργασία μπορεί να ε ίναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να

συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες.

1α.Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από αυτοτελή τεμάχια κρέατοςΕνδεικτ ικά προϊόντα Βραστό

χοιρομέρι ή ζαμπόν (χαμ, ham), βραστή ωμοπλάτη (σπάλα), βραστό και καπνιστό νουά και

φιλέτο, μπέ ικον, φιλέτο ή στήθος γαλοπούλας και κοτόπουλου βρα στό ή βραστό-καπνιστό.

Στα προϊόντα αυτά επιτρέπεται  η παρουσία,  λόγω επεξεργασίας, λε ιοτριβέντος κρέατος σε

μικρό ποσοστό (10% max) σε προϊόντα του εδαφίου αυτού που έχουν υποστεί μάλαξη

(TUMBLING) κατά τη διαδικασία παρασκευής τους. Το ελάχιστο ποσοστό μυϊκών πρωτεϊνών

να είναι  12 %

1β. Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος.

Ενδεικτ ικά προϊόντα Λουκάνικα Φρανκφούρτης, πάριζα, παριζάκι , μορταδέλες, π ικνίκ,

ζαμπονέλλο, μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος (μορ φοποιημένο ζαμπόν,

μορφοποιημένη σπάλα, μορφοποιημένο μπέικον, μορφοποιημένο στήθος γαλοπούλας ή

κοτόπουλο, κλπ).   Το κρέας υφίσταται τεμαχισμό περισσότερο ή λ ιγότερο έντονο. Η

κρεατόπαστα μπορεί να περιέχε ι και τεμάχια κρέατος, λίπους ή άλλων τροφίμων (ελ ιά,

σκόρδο, π ιπερ ιά, τυρί, κλπ). Τα μορφοποιημένα προϊόντα παρασκευάζονται από τεμάχια

κρέατος μικρού μεγέθους μετά από εντονότατη μάλαξη μαζί με την άλμη υπό κενό και

ενδεχόμενη προσθήκη σύγκοπτου κρέατος. Ως προς την εμφάνιση τους στην τομή, μπορεί  να

διακρίνονται ευμεγέθη τεμάχια κρέατος,  ενώ το συνολικό ποσοστό λεπτοτεμαχισμένης

κρεατόμαζας,  μπορεί  να ε ίναι  μέχρι και  25 %.

Προϊόν Παράμετρος Ελάχιστη τιμή

Όλα της κατηγορίας Α1β

Ποσοστό

Ποσοστό (%) μυϊκών πρωτεϊνών. 9

Ποσοστό (%) λίπους. 30 (35 για μορταδέλα)

Προϊόντα που

αποτελούνται και από

τεμάχια κρέατος και από

σύγκοπτο κρέας

Ποσοστό τεμαχίων κρέατος (% κατά

βάρος).

60



43

Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γίνεται σε περιέκτες ή και περιβλήματα από

υλικά κατάλληλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζουν

οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το

περιεχόμενο να μη μπορε ί να θ ιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγμα η μετατροπή

(Άρθρο 89 ( 1 ) του Κ.Τ.Π. 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014).

Επί της συσκευασίας των προϊόντων και πλησίον του καταλόγου των συστατικών θα πρέπει

να αναγράφεται σχετ ική ένδειξη η οποία να προσδιορίζε ι  την υποκατηγορία προϊόντων στην

οποία ανήκει .

Επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποι ίας.

Στο περίβλημα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποι ίας πρέπει να αναγράφονται κατά

τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξ ίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τις άλλες ενδείξε ις  που

προβλέπονται και οι  εξής:

α) Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι  μ ία από αυτές που

αναφέρονται  στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω:

(1) προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο),

(2)  προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος),

(3)  προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο,

(4)  προϊόν βραστό,

(5)  τεμάχιο κρέατος ωρίμανσης αλατ ισμένο,

(6)  τεμάχιο κρέατος αλατισμένο ξηράς θερμικής επεξεργασίας ή και  καπνιστής (ξηρό),

(7) τεμάχιο κρέατος αλατ ισμένο υγρής θερμικής επεξεργασίας (βραστό),

(8)  πηκτή.

β) Το είδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονομασία, όπως

λουκάνικο βραστό, σαλάμι αέρος, σαλάμι βραστό, μ ορταδέλα βραστή κ.λ.π.

Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιούμενη ειδ ική

ονομασία, εφόσον χρησιμοποιε ίται  τέτοια, όπως: λουκάνικο βραστό τύπου Φρανκφούρτης,

φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας, σαλ άμι αέρος τύπου

Θάσου, σαλάμι ημίξηρο μπύρας κ.λ.π.

γ) Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατ ικών του

προϊόντος, δηλαδή, ε ίδος του κρέατος, ε ίδος του λ ίπους,  πρόσθετες ύλες,  συνδετικές ,

αρτυματ ικές και  άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας κατά τη στ ιγμή της

χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποι ίας.

δ) Χρονικές ενδείξε ις , σύμφωνα με τ ις ισχύουσες διατάξε ις του

Υπουργε ίου Γεωργίας.

Η αναγραφή αυτών θα γίνεται μόνο εκε ί όπου υπάρχε ι συσκευασία του προϊόντος (δεύτερος

περιέκτης) και όχ ι στα προϊόντα που διατίθενται μόνο με το φυσικό ή τεχνητό τους

περίβλημα (έντερο).

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες δ ιατήρησης του προϊόντος.
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Στα ε ισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποι ίας οι  ενδείξε ις θα αναγράφονται και στην ελληνι κή

γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους.

Ζωμοί,  σούπες, σάλτσες, εκχύλισμα κρέατος, ζελατίνη

Τα προϊόντα πρέπε ι να ε ίνα ι Α ποιότητας και   να πληρούνται οι όροι του άρθρου 91 ( 1 ) του

Κ.Τ.Π. και οι  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγε ιονομικές Διατάξεις( 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014)

Zωμοί , Σούπες

Ζωμοί σούπες χαρακτηρίζονται υγρά προϊόντα είτε προϊόντα που μετατρέπονται στη μορφή

αυτή με προσθήκη νερού, σύμφωνα με τ ις οδηγίες χρήσης, τα οποία παρασκευάζονται  από

προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες ή/και  παράγωγά τους (εκχυλί σματα, υδρολύματα) και μπορεί

να περιέχουν εδώδιμες λιπαρές ύλες, αλάτι, αρτυματ ικές ύλες,  διάφορα άλλα εδώδιμα

προϊόντα με σκοπό τη βελτίωση της γεύσης και σύστασής τους και  πρόσθετα .

Οι ζωμοί , σούπες διατ ίθενται στην κατανάλωση σε διάφορες μορφές:

1.  Προϊόντα έτοιμα γ ια κατανάλωση με/ή χωρίς θέρμανση.

2. Προϊόντα συμπυκνωμένα σε μορφή υγρή, ημίρρευστη ή πάστας τα οποία με προσθήκη

νερού σύμφωνα με τ ις  οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα.

3. Προϊόντα αφυδατωμένα σε στερεή μορφή τα οποία μετά από ανασύσταση με νερό

σύμφωνα με τ ις οδηγίες χρήσης δ ίνουν έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα.

Οι ζωμοί , σούπες με βάση τα συστατικά κρέατος κατατάσσονται  ως εξής:

α) Οι ζωμοί , σούπες που παρασκευάζονται από κρέας βοδινό ή/και εκχύλισμα κρέατος

βοδινού με/ή χωρίς χρήση κρέατος ή εκχυλίσματος κρέατος άλλων ζώων. – Οι ζωμοί , σούπες

κρέατος, πρέπει να περιέχουν στο έτοιμο για κατανάλωση προϊόν:  Κρέας εκφρασμένο ως

φρέσκο κρέας 10g/l i t κατ΄ελάχιστο  ή Εκχύλισμα κρέατος 0,67g/ l i t κατ’ ελάχιστο και , NaCl

12.5g/l i t  κατά μέγιστο.

β) Οι  ζωμοί  και  ο ι  σούπες πουλερικών που παρασκευάζονται από κρέας πουλερικών,

τμήματα σφαγίων πουλερικών (πλατάρια κ.λπ.) ή εκχυλίσματα κρέατος πουλερικών και

πρέπε ι να περιέχουν στο έτοιμο γ ια κατανάλωση προϊόν Ολικό Άζωτο 100mg/l i t

κατ΄ελάχιστο και NaCl  12.5g/l i t κατά μέγιστο.

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται  στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1333/2008, Παράρτημα ΙΙ , Μέρος Ε΄ για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Δεν

επιτρέπεται  η προσθήκη κρεατ ινίνης (ως πρώτη ύ λη) στα προϊόντα της κατηγορίας αυτής.

Στη συσκευασία των προϊόντων αυτών πέραν των υποχρεωτικών ενδε ίξεων θα πρέπε ι  να

λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:

1.Ονομασίες «ζωμός κρέατος» δίνονται εάν πληρούνται ο ι προδιαγραφές της παραγράφου

3.α.

2. Eφ' όσον η ονομασία δ ίνει έμφαση σε ένα ή περισσότερα συστατικά αυτά πρέπει  να

περιέχονται σε ποσότητα ικανή να επηρεάσει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του

προϊόντος.

3.  Αντί της ονομασίας «σούπα» (PΟTAGE) μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες όπως

«κρέμα...», «βελουτέ.. .» κ.λπ.
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4. Πρέπει να αναγράφεται  σύσταση για τη σωστή τήρηση των οδηγιών χρήσεως.

Νερό

Το προσφερόμενο είδος να πληροί τους όρους του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και

Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές δ ιατάξεις .

Το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» πρέπει να πληροί και όλους τους όρους και τ ις

διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ε ιδ ική για  αυτό Νομοθεσία. Απόφ ΑΧΣ 89/2015, ΦΕΚ

2239/Β/17.10.2015, «Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

(απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει ,  καθώς και τροποποίηση

της Απόφασης ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β/09.12.2004)».

Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίνα ι μη αεριούχο μεταλλικό νερό σε φιάλη  των 0,5 l i t ή 1,5Lit

( PET) κατάλληλη γ ια τρόφιμα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό έχε ι αποκλε ιστικά υπόγεια προέλευση και εμφιαλώνεται επί

τόπου στην πηγή προέλευσής του (συνήθως γεώτρηση). Οι κοινοτικές οδηγίες απαγορεύουν

οποιαδήποτε κατεργασία ή απολύμανση στο φυσικό μεταλλικό νερό. Η υπόγε ια προέλευση

του φυσικού μεταλλικού νερού, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας σε

ικανοποιητική απόσταση γύρω από τη γεώτρηση εξασφαλίζουν την προστασία του από τα

μικρόβια. Η σύστασή του μπορεί να περιέχει δ ιάφορα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως το

μαγνήσιο, το ασβέστ ιο, το κάλιο κ.λπ. . Η μόνη επεξεργασία που επιτρέπεται στο φυσικό

μεταλλικό νερό είνα ι η αφαίρεση ή η προσθήκη δ ιοξειδίου του άνθρακα, οπότε το νερό

χαρακτηρίζεται ανάλογα ως «φυσικά ανθρακούχο», «με προσθήκη διοξε ιδ ίου του άνθρακα»

ή «ενισχυμένο με αέριο της πηγής».

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1. Άδεια λε ιτουργίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση που ο

συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδεια λειτουργίας του

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .

2.  Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ

ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση,

διακίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίνα ι  παραγωγός ή παρασκευαστής

θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ον Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλειας των

τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι

χορηγηθεί από  κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την
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παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.

2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα

εφόσον του ανατεθεί  η σχετ ική  προμήθεια.

3 Η μεταφορά θα γ ίνεται  με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα [ΚΥΑ 487/2000

(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] και όταν επιβάλλεται για το ε ίδος ψυγεία και μέχρι τους χώρους

αποθήκευσης του Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου

μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται  με το προϊόν.

Τα μεταφορικά μέσα πρέπε ι να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος

από Υγε ιονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας

Υγε ίας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται

από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .

Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπε ι να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει

κατά την διάρκε ια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτε ίτα ι, γάντια μιας

χρήσης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και την ποσότητα,

σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελί α του Νοσοκομε ίου, όπως επίσης και να παρέχε ι στην

επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και  στοιχείο που θα της ζητείτα ι σχετικά με τον

προσδιορισμό του είδους.

Τα είδη και οι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία,  η οποία θα

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πρ ιν την παράδοση.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Κ.Τ.&Π..

2. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ. 13 περί ενδε ίξεως αναγνώρισης παρτ ίδας προϊόντος και της

οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.

3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.

4. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδε ις προσμίξε ις,  χαλίκ ια,

στελέχη φυτών).

5. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 /  ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13η ς

Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τ ις  ενδείξε ις  ή τα σήματα που την αναγνώριση της

παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές Αρχές για την Ασφάλε ια των τροφίμων.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς

τροποποιημένων οργανισμών και γ ια την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς,  και  για την τροποποίηση της

οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
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9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβο υλίου

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση

γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών

που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και  για την τροποποίηση

της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων.

12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με

τα υλικά και αντ ικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την

κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετ ικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των

τροφίμων.

15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 γ ια την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα

βάσε ι του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση

από τον κανονισμό 852/2004 και γ ια τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και

854/2004.

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 γ ια τη θέσπιση μεταβατικών δ ιατάξεων σχετικά με την

εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004,

882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα

ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τρο ποποίηση της

Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

18. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των

Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 και την εναρμόνιση της Οδηγίας

2004/41/Ε.Κ.

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επ ί θεμάτων

διατροφής και υγε ίας που διατυπώνονται γ ια τα τρόφιμα.

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά

µε την ορθή πρακτ ική παραγωγής υλικών και αντ ικειμένων που προορίζονται  να έλθουν

σε επαφή µε τρόφιμα.

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγε ίας

που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

22. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την επ ισήμανση, την

παρουσίαση και την δ ιαφήμιση των τροφίμων.

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των

ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμω ν.
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24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά με τη

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του

Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

25. ΟΔΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την

αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.

26. ΟΔΗΓΙΑ 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την

κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετ ικών με τ ην υγιε ινή των τροφίμων και  τους

υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και  διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων

ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και γ ια την

τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και τ ης

απόφασης 95/408 ΕΚ του Συμβουλίου.

27. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και

τ ις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ ΕΚ, 2008/5 E.K, 2005/26

E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας

2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση

της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.

28. ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ.,  για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με

τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται  για

ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχει  αυτή τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).

29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου γ ια την θέσπιση κοινής οργάνωσης των

γεωργικών αγορών και ε ιδ ικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (εν ια ίος

κανονισμός ΚΟΑ).

30. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τ ις

όποιες  τροποποιήσεις  αυτού.

31. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενια ίας διαδικασίας έγκρισης για

τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τ ις αρωματικές ύλες τροφίμων.

32. ΟΔΗΓΙΑ 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων

περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα

προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και  τ ις

όποιες  τροποποιήσεις  αυτής.

33. ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή

τροποποιηθεί .

34. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και  Φ.ΕΚ Β΄  630/2007.

35. Α2-718/28-7-2014,  ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ

Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να ε ίνα ι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &

ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 2011, τ ις ισχύουσες

Υγε ιονομικές και  Κοινοτικές Διατάξεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  2295/2003):

1.   Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει  να Α κατηγορίας, βάρους  53gr – 63 gr (MEDIUM), με

τις απαραίτητες σημάνσεις βάσε ι των κε ιμένων διατάξεων.

2. Τα αυγά δεν θα πρέπε ι να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία συντήρησης, ούτε να

έχουν ψυχθεί κάτω των 5οC.

3. Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί ούτε καθαρισθεί με οποιοδήποτε τρόπο και δεν θα

περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες .

4. Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είνα ι τα δίκροκα, χωρίς

λέκιθο κ.λ.π.

Τα αυγά θα πρέπει να ε ίναι  καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο ή κέντρο

συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζε ι  σύστημα HACCP - σε Α και Β συσκευασία (Α

καρτέλες των 30 τεμαχίων και Β Χαρτοκιβώτιο)  ή άλλη ανάλογη , σύμφωνα με τ ις συνθήκες

και διαχειρ ιστικές απαιτήσεις του Νοσοκομε ίου  .

Η μεγάλη συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) δεν πρέπει να φέρε ι χτυπήματα, σκισίματα ή δ ιάφορου

είδους παραμόρφωση και κανένα ίχνος υγρασίας, η μ ικρή συσκευασία (χάρτινη θήκη) πρέπει

να ε ίναι καθαρή, χωρίς φθορές ή υγρασία με τ ις  παρακάτω προβλεπόμενες από την

νομοθεσία ενδείξε ις  σημάνσε ις:

•ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την

κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί της συσκευασίας

Κανονισμός 589/2008

1. ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EL…….

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ  Α.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  Μ.

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
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6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ  ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι max έως την  δεύτερη εργάσιμη ημέρα

οωσκοπήσεως) .

7. ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.

8. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ.

ΠΡΟΪΟΝ  : ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ

Απαιτήσεις

ΟΡΓΑΝ

ΟΛΗΠ

ΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚ

ΤΗΡΙΣ

ΤΙΚΑ

 Κατάσταση συσκευασίας
Φρέσκα αυγά, χωρίς ραγίσματα, σπασίματα, λερώματα στο

κέλυφος, σε χάρτινη θήκη των 30 τεμ. ή άλλη ανάλογη

συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου
 Κατηγορία Αυγού Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 Κατάσταση καθαρότητας

υλικού Χωρίς ξένα σώματα

 Σήμανση ΑΩΚ: ΕL…..
 Χώρα παραγωγής EL = Eλλάδα
 Κωδ. Παραγωγού Να αναγράφεται επάνω στο αυγό
 Κατηγορία Βάρους M (53-63 gr.),
 Θερμοκρασία παραλαβής ΕΩΣ 18ο C
 Κέλυφος Φυσιολογικό, καθαρό, άθικτο
 Χρώμα κελύφους Σκούρο καφέ ή λευκό
 Χρώμα Κρόκου Σκάλα προδιαγραφής Roche N. 10-13

 Λεύκωμα Αυγού (Ασπράδι)

Καθαρό, διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή κηλίδες
αίματος κατά την θραύση του, το αυγό κινούμενο επί
δαπέδου επιφάνειας, παραμένει επίκυρτον και δεν
εξαπλώνεται.

 Κρόκος αυγού
Ορατός με μορφή σκιάς στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή

περίμετρο, μη απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο

του αυγού σε περίπτωση περιστροφής
 Αεροθάλαμος Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλιοστά
 Οσμή Χωρίς ξένες οσμές
 Εμφάνιση σε ασπράδι/κρόκο Συμπαγής, διαυγής με ευχάριστο άρωμα

ΜΙΚΡΟ

ΒΙΟΛΟ

ΓΙΚΕΣ

ΠΑΡΑ

ΜΕΤΡ

ΟΙ

Salmonellα spp, /25g AΠΟΥΣΙΑ

Κολοβακτηρίδια COLI,

σταφυλόκοκκοι AUREUS,

Μύκητες & ζύμες, Ε.Coli:

ΣΕ 1 g. ΑΠΟΥΣΙΑ
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ΤΡΟΠ

ΟΣ

ΕΚΤΡΟ

ΦΗΣ

0= ΒΙΟ, 1=ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, 2=ΑΧΥΡΩΝΑ, 3=ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΧΡΟΝ

ΟΣ

ΖΩΗΣ

28 ημέρες από την ωοτοκία. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα λογίζεται βάσει της ηµεροµηνίας

µέχρι την οποία τα αυγά της κατηγορίας Α ή τα πλυµένα αυγά διατηρούν τα χαρακτηριστικά

που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  2295/2003

όταν είναι σωστά αποθηκευµένα. Η ελάχιστη διατηρησιµότητα καθορίζεται σε 28 µέρες κατ'

ανώτατο όριο µετά την ηµέρα ωοτοκίας. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4

στοιχείο γ), αναγράφεται η διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, η ελάχιστη διατηρησιµότητα

καθορίζεται αρχής γενοµένης από την ηµέρα έναρξης της ωοτοκίας.

ΣΥΝΘ

ΗΚΕΣ

ΔΙΑΤΗ

ΡΗΣΗΣ

Σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο (θερμ. από: 8  έως: 18ο C)

ΣΥΝΘ

ΗΚΕΣ

ΜΕΤΑ

ΦΟΡΑ

Σ

Θερμοκρασία:  από:8  έως: 18ο C, Υγρασία: 60-75%

Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών, να χρησιμοποιούνται μόνο οι χρωστικές του

Παραρτήματος 1 του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1.Αδεια λειτουργίας της Επιχε ίρησης 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 .

2.Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ

ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπ ιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή, αποθήκευση, δ ιακίνηση και

εμπορία των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομ ίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίνα ι  παραγωγός ή παρασκευαστής

θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ον Άδεια λε ιτουργίας της Πτηνοτροφικής Μονάδας (Παραγωγού) .

2ον ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι
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χορηγηθεί από  κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την

παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.

3.  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι  έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με το προϊόν σε

περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την ποσότητα,

σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομε ίου, όπως επ ίσης και να παρέχε ι στην

επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και  στοιχε ίο που θα της ζητε ίται σχετ ικά με τον

προσδιορισμό του είδους.

Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπε ι να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει

κατά την διάρκε ια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτε ίτα ι, γάντια μιας

χρήσης.

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται  μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα

δίδεται 24 ή 48 ώρες πριν την παράδοση.

Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους

χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Κ.Τ.Π.   Άρθρο 87.

2. Κανονισμός  1907/1990/ΕΚ.

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2003 περί

καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του

Συμβουλίου σχετικά µε ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας γ ια τα αυγά και των

τροποποιήσεων αυτών.

4. Κανονισμός  853/2004.

5. Κανονισμός 1907/1990 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί  προδιαγραφών εμπορίας αυγών.

6. Κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.

7. Κανονισμός 1234/2007.

8. Κανονισμός 589/2008 που θεσπίζονται  μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού

1234/2007.

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιε ί  τον κανονισμό (ΕΟΚ)

αριθ.  1907/90 σχετ ικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά.

10. Κανονισμός 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΟΚ

1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας γ ια τα αυγά.

11. Κανονισμός 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής.

12. Κανονισμός  2617/1993.

13. Κανονισμός  3300/1993.

14. Κανονισμός 5050/1998.

15. Οδηγία  ΕΚ/ 2000/13  Επισήμανση τροφίμων.
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16. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για τον

καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του

Συμβουλίου σχετικά με τ ις  προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.

17. Κανονισμός 237/90 και  όλων των τροποποιήσεών του.

18. Κανονισμός 1881/06 και όλων των τροποποιήσεών τ ου.

19. Κανονισμος (ΕΚ) αριθ.  1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη

θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων γ ια ορισμένα

γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).

20. Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.

21. Οδηγία 2002/4 περί εγγραφής στα μητρώα των μονάδων ωοπαραγωγής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Β. Συμπυκνωμένο γάλα

Πλήρες γάλα ή ελαφρύ  συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο μη

ζαχαρούχο, χαρακτηρίζεται  το μερικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο πληροί τους όρους του

Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και  ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95, δηλαδή:

1.Να έχε ι παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που ανταποκρίνεται στους κανόνες

και τ ις προδιαγραφές των Κεφαλαίων Ι , ΙΙ V και VI του Παραρτήματος ΄΄Β΄΄. Π.∆ 56/95.

2.Να έχει  υποστε ί θερμική επεξεργασία κατά τη δ ιάρκεια της παρασκευής ή να

παρασκευάζεται  από προϊόντα που έχουν υποστεί  θερμική επεξεργασία.

3. ∆εν θα πρέπει  να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ακτινοβολίες.

4.   Να μην περιέχε ι πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 80, παρ. 14 του

ΚΤΠ και το άρθρο 3 του Π∆ 518/83, όπως α υτό τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση

145/96.

5. Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια

ανοχής,  σύμφωνα µε το Κεφ ΙΙΙ,  άρθρο 20 του Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης

χρήσης ουσιών µε ορμονική ή        θρεοστατ ική δράση.

Εάν το προϊόν προέρχεται από τρ ίτη χώρα πρέπε ι τουλάχιστον να πληροί τ ις προϋποθέσεις

που προβλέπονται στο ΚΕΦ. ΙΙ  του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 22 και  23 του Π∆ 56/95.

Το  προϊόν   πρέπει  να έχει τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά:

6. Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου

γάλακτος και το χρώμα του να ε ίνα ι λευκό ή υπόλευκο.

7.  Να έχε ι ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να ε ίναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες

αποθέσε ις) και το λ ίπος του να µην διαχωρίζε ται σε ιδ ια ίτερο στρώμα μέσα στα κουτ ιά. Να

είναι  απαλλαγμένο από ξένες ύλες.

8.   Να µην παρουσιάζε ι πήξη του περιεχομένου (ολική ή μερική), ι ζήματα στον πυθμένα των

συσκευασιών, αποχωρισμό του λ ίπους ή ενδείξε ις  σήψης.

Περιεκτικότητα σε λ ίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον  .
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Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.

Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLETHENCKEL, μετά από αραίωση για παρασκευή

προϊόντος που αντιστοιχε ί µε το νωπό φυσικό γάλα.

Το  PH να είνα ι μεταξύ 6,3 και 6,8, μετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος, που

αντιστοιχεί  στο νωπό γάλα.

Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός l i t   κα ι ε ιδικού βάρους 1,028 g/l i t  σύμφωνα με

τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 και ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του βάρους

τουλάχιστον.

Να είναι δυνατόν να δ ιατηρηθεί  στις αποθήκες  του Νοσοκομείου εκτός ψυκτικών θαλάμων

χωρίς να παρουσιάσει  οποιαδήποτε αισθητή ή οργανοληπτική αλλοίωση, για το χρονικό

διάστημα  τουλάχιστον που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

Το συμπυκνωμένο γάλα να ε ίναι  συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτ ιά ή σε

συσκευασία Tetra Pak με καπάκι  ή άλλη ανάλογη (Α) πρώτη  συσκευασία με περιεχόμενο

βάρος 410 gr προϊόντος και  σε χαρτοκιβώτια (Β),  δεύτερη συσκευασία.

Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας πρέπε ι να πληρούν όλους τους όρους

υγιε ινής. Δεν πρέπει ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων που θα

ήταν δυνατό να θέσει  σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία,  να αλλοιώνουν τη σύσταση του

γάλακτος ή να ασκούν επιβλαβή επ ίδραση στ ις οργανοληπτ ικές του ιδιότητες.

Οι συσκευασίες πρέπε ι να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και ανθεκτικότητα, να µην

παρουσιάζουν δ ιαρροές, διατρήσεις,  δ ιαβρώσεις,  κα ι γενικά ανωμαλίες οι  οποίες μπορούν να

επηρεάσουν την υγιε ινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.

Γενικά οι συσκευασίες  πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσε ις των άρθρων 9, 23 και 28 του

Κ.Τ.Π..

Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί  και  πώματα) να έχουν

κατασκευαστεί από καινούργιο λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0,20 mm

αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8

gr/m 2 τουλάχιστον εσωτερικά και  5,6 gr/m 2 εξωτερικά).

Στην συσκευασία στη χάρτινη ταιν ία που περιβάλλει το σώμα του κουτ ιού ή σε ετ ικέτα ή µε

ανεξίτηλο μελάνι πρέπει να αναγράφονται  ο ι εξής ενδείξε ις:

(1)  Η ονομασία του προϊόντος.

(2)  Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λ ίπους (ΣΥΑΛ) του γάλακτος.

(3)  ΄Ένδειξη του τρόπου χρήσης.

(4)  Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.

(5)  Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η δ ιεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.

(6)  Κατάλογος των συστατικών.

(7)  Ημερομηνία και έτος παρασκευής καθώς και την ημερομηνία λήξης .

(8)  Κωδικός παρτίδας.

Τα χαρτοκιβώτια [(Β) συσκευασία] πρέπε ι να ε ίναι καινούργια, από χαρτί καλής ποιότητας

από κυματοε ιδές χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον 190 lb/ in 2 .  Οι



55

διαστάσε ις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να ε ίναι τέτοιες , έτσι ώστε να ε ίνα ι δυνατή η

συσκευασία του προϊόντος, χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ τω ν κουτιών και των

τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος και να ε ίναι

σύμφωνα με τ ις οδηγίες τ ις Ε.Ε. και τ ις  τροποποιήσεις αυτών καθώς  να  φέρε ι   τη

σήμανση  C.E. σύμφωνα με τ ις Οδηγίες 2007/68, 2001/89, 2000/13 Ε.Κ.  η δε σήμανση να

είναι  σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011.

Η ημερομηνία παράδοσης  του προϊόντος θα είνα ι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της

συνολικής διατηρησιμότητας του

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1. Άδεια λε ιτουργίας της Επιχε ίρησης 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 επ ιχείρηση τροφίμων πρέπει  να

προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την K.Y.Α.

Αριθμ. 15523 /2006. Όλες ο ι επιχειρήσε ις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή

έγκρισης των εγκαταστάσεων 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 υγιε ινή των τροφίμων.

2.  Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα  με τ ις  απαιτήσε ις  του

προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθε ί  από διαπ ιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση,

διακίνηση και  εμπορία των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον δ ιαγωνισμό δεν ε ίναι  παραγωγός ή παρασκευαστής,

θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ον Ισχύον Πιστοποιητ ικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει

χορηγηθεί  από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή –

παρασκευή των προϊόντων.

2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκ ριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε

περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.
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3 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γ ίνεται με καθαρά και

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -ψυγε ία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του

Νοσοκομε ίου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία 2 -40 C, σύμφωνα με  την εκάστοτε

ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και

το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.  (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9)

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπε ι να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος

από Υγε ιονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας

Υγε ίας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται

από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσί ες .
Κατά  την ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να προσκομίζε ι   κα ι παραδίδε ι στην

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Β ιβλιάρ ιο υγείας και να φέρει κατά την

διάρκεια των χε ιρ ισμών παράδοσης των τροφιμων όπου απαιτείται , γάντ ια μ ιας χρήσης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την ποσότητα,

σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομε ίου, όπως επ ίσης και να παρέχε ι στην

επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και  στοιχε ίο που θα της ζητε ίται σχετ ικά με τον

προσδιορισμό του είδους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80 .

2. Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με δ ιατηρημένα γάλατα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, που

προορίζονται γ ια ανθρώπινη δ ιατροφή σε συμμόρφωση π ρος τ ις  οδηγίες 76/118/ΕΟΚ,

78/630/ΕΟΚ και  79/1067/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τ ις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ

και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που δ ιέπουν την

παραγωγή και εμπορία γάλακτος και  προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27 -2-95 τ. Α).

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και

απαιτήσεων της νομοθεσίας γ ια τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής γ ια

την Ασφάλε ια των Τροφίμων και  τον καθορισμό δ ιαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των

τροφίμων (HACCP).

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές .

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγ ιε ινής Τροφίμων- προς αντ ικατάσταση της 93/43

οδηγίας (ΕΟΚ).

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών

κανόνων υγιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
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8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004, γ ια τον καθορισμό ειδικών

διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που

προορίζονται γ ια κατανάλωση από τον άνθρωπο .

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 γ ια τ η διενέργεια επ ισήμων ελέγχων της

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες

για την υγε ία και  την καλή δ ιαβίωση των ζώων .

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικε ίμενα που

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών

80/590/ΕΟΚ και  89/109/ΕΟΚ.

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί

μικροβιολογικών κριτηρίων γ ια τα τρόφιμα.

12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για

θέσπιση μέτρων εφαρμογής γ ια ορισμένα προϊόντα βάσε ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

853/2004 και για την οργάνωση επ ίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.

854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ.

854/2004.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και  τ ις  ζωοτροφές φυτικής και  ζωικής

προέλευσης και  γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου .

14. K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’/31-8-2006) Αναγκαία συμπληρωματικά

μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’  αριθμ. 178/2002, 852/2004,

853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου

15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ ιθ.  1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 γ ια

καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες ο ι οποίες  επ ιμολύνουν

τα τρόφιμα.

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου για τον καθορισμό ε ιδικών κανόνων υγιε ινής γ ια τα τρόφιμα ζωικής

προέλευσης .

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για την

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί  μ ικροβιολογικών

κριτηρίων για τα τρόφιμα .
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18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  273/2008 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου,

όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και  ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και  των

γαλακτοκομικών προϊόντων.

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 γ ια την

τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  852/2004 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιε ινή των τροφίμων .

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδ ικών κανόνων υγιε ινής γ ια τα τρόφιμα

αναγνώρισης,  το νωπό γάλα και  τα γαλακτοκομικά προϊόντα .

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετ ικά

με τη θέσπιση μεταβατ ικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.

853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και  (ΕΚ) αριθ.  882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου.

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα

πλαστικά υλικά και  αντ ικε ίμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα .

23. Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του

Ν4046/2012 ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

24. Νόμος 4336/15 Υποπ/γραφος Α.3

25. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. Τα χορηγούμενα είδη να ε ίνα ι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται κατά είδος,

στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντ ικειμένων κοινής χρήσης και να έχουν τους

οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους.

2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές  Κτηνιατρικές και Υγειονομικές

διατάξεις.

3. Όλα τα ε ίδη να ε ίναι  επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και  να

αναγράφεται  η Εμπορική τους Ονομασία.

4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμό ς 1829/2003,

σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επισήμανση  γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

5. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  ανόργανης ουσίας.

6. Οι συσκευασίες να ε ίναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και

λήξης. Οι ενδε ίξε ις να ε ίναι  υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. Η αναγραφή των

ενδείξεων να είνα ι με ευανάγνωστα γράμματα από χρώμα ή μελάνι  ή άλλο μηχανικό τρόπο

που δεν μεταφέρουν τοξ ικές ή καρκινογόνες ουσίες , ο ι οποίες θα είναι σύμφωνα με τ ις

κτηνιατρικές και υγε ιονομικές διατάξε ις.
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7. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 2090/31-

7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1169/2011 που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό

καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατ ίθενται  σε εστ ιατόρια, νοσοκομε ία, καντ ίνες και

άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστ ίασης, πρέπε ι να αναγράφονται  ο ι ενδείξε ις  με

ευδιάκριτα και ανεξ ίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:

α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου .

β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σε ιρά

ελαττούμενης περιεκτ ικότητας.

γ)  Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται  σε μονάδες μάζας γ ια τα στερεά

και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.

δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης.

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και  χρήσης.

στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η δ ιεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή

ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕE.

ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του μπορε ί  να

οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή

προέλευσης του τροφίμου.

η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει  τη σωστή χρήση

του τροφίμου.

θ)  Η ένδε ιξη που επιτρέπε ι την αναγνώριση της παρτίδας στην

οποία ανήκει  το τρόφιμο. (Οδηγία 89/396).

Πριν από την ένδε ιξη της παρτίδας προηγε ίται το γράμμα L, εκτός από την περίπτωση που η

ένδειξη της παρτ ίδας διακρίνεται καθαρά από τ ις άλλες ενδείξε ις της ετ ικέτας.

Η ένδειξη αυτή ε ίναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης

διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία α νάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά

σειρά τουλάχιστον της ημέρας και  του μήνα.

Η σήμανση να είνα ι σύμφωνη  με τ ις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.  1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών γ ια τα

τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την

κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδη γίας 90/496/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.

8.Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος ε ίναι απαραίτητη, με ποινή αποκλε ισμού,

βάσε ι του οποίου θα γίνει  και  η παραλαβή του ε ίδους μετά την κατακύρωση του

διαγωνισμού.
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9.Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να ε ίναι

τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην

αποθήκη τροφίμων.

10.Ο προμηθευτής θα πρέπε ι να προμηθεύεται  τα ε ίδη από αξ ιόπιστες και  ποιοτικά

ελεγμένες εταιρε ίες . Θα πρέπει να προσκομίζε ι  κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα

προμηθεύεται το κάθε ε ίδος.

11. Το Νοσοκομείο δ ιατηρε ί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος, σε περίπτωση

που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσε ις του Νοσοκομε ίου για τη χρήση

που προορίζεται.

ΖΑΧΑΡΗ σε συσκευασία 1 Kgr και ατομική των 10 gr.

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί  τους όρους που    αναφέρονται στα άρθρα 63,

64 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες            Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις .

Η ζάχαρη να ε ίναι λευκή, καθαρισμένη και  κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας κ αι

εμπορεύσιμης ποιότητας,  με τα ακόλουθα χαρακτηριστ ικά: (Άρθρο 63  του Κ.Τ.Π.)

α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς  τουλάχιστον 99.70 Ζ.

β) περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος,  κατ’  ανώτατο όριο.

γ) απώλε ιες κατά την ξήρανση 0,10 % κατά βάρος, κατ’  ανώτατο όριο.

δ) περιεκτικότητα σε παραμένων διοξε ίδ ιο του θείου να µην υπερβαίνε ι τα 15 mg/ Kgr.

ε) χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς, (προσδιορισμός σύμφωνα µε το άρθρο 6,

παραγρ. 1,  εδάφιο α του Π∆ 513/83).

Σε κάθε συσκευασία πρέπει  να γράφονται ευδιάκριτα και  ευανάγνωστα στην ελληνική

γλώσσα, µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα:

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η δ ιεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή.

Το έτος και  ο μήνας παραγωγής.

Το καθαρό βάρος του περι εχομένου ( π.χ 1Kgr) .

Ο Κωδικός Παραγωγής. (Οδηγία 89/396).

Πάνω σε κάθε φάκελο (Α) συσκευασία των δέκα (10) gr πρέπε ι να γράφονται στα ελληνικά

µε ανεξ ίτηλο μελάνι  ή έκτυπα οι  παρακάτω ενδείξε ις :

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή η ονομασία του

περιεχομένου.

Πάνω στα χαρτοκιβώτια (Β) συσκευασία των φακέλων και  στ ις δύο μεγαλύτερες

κατακόρυφες πλευρές του πρέπει  να αναγράφονται έκτυπα και ανεξίτηλα στα ελληνικά οι

παρακάτω ενδείξε ις: Η επωνυμία του εργοστασίου. Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης. Η

φράση ΄΄Φάκελοι 1.000 των 10 gr Η ημερομηνία και  το έτος παραγωγής (όχι  µε κωδικό

αλλά µε πραγματ ικό αριθμό) Ο Κωδικός Παραγωγής ως επ ίσης και η ημερομηνία

διατηρισημότητας.

ΑΛΕΥΡΙ
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1. ΑΛΕΥΡΙ για όλες τ ις χρήσεις  σε συσκευασία Κ ιλού.

Το προϊόν να ε ίναι  Α ποιότητας και  να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα

104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και  τ ις  ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις .

Α.  Το αλεύρι για όλες τ ις  χρήσεις  τύπου (70%) θα πρέπε ι να ε ίναι προϊόν αλέσεως υγ ιούς

σίτου β ιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Το αλεύρι να μην

είναι  υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχε ι καμιά μυρωδιά.

Β. Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους

1.000 gr , από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής

και λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός Παραγωγής.

Γ.  Πρέπε ι να έχε ι τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη οσμή και η γεύση τους πρέπε ι  να

µην είναι  όξινη,  πικρή ή ταγγή. Επίσης,  πρέπει  να ε ίνα ι ομοιογενές,  υγιές , καθαρό,

απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτ ικές ή ανόργανες προσμίξεις .  Η περιεχόμενη γλουτένη

να έχει κα ι να παρουσιάζει τ ις φυσικές ιδ ιότητες και τους χαρακτήρες γλουτένης καλής

ποιότητας.

Το αλεύρι θα πρέπε ι να πληροί  τους παρακάτω όρους(Άρθρο 106 του Κ.Τ.Π.):

α) Υγρασία για τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρ ι και 14 Σεπτεμβρίου κάθε έτους

ανώτατο όριο 13,5% (τοις εκατό), για τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και  15

Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις  εκατό). Άρθρο 105

β) Γλουτένη υγρή: τουλάχιστον 26% (τοις εκατό) γ ια τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι και

τουλάχιστον 28% (τοις  εκατό) γ ια τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.

γ) Οξύτητα σε Θε ι ικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,08% (τοις εκατό).

δ) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,50% (τοις εκατό) για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι , και 0.55%

(τοις εκατό) για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι.

ε) Υπόλε ιμμα σε Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% (τοις εκατό).

στ)  Δοκιμασία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται  στον τύπο 70%.

2. ΑΛΕΥΡΙ που φουσκώνε ι μόνο του σε συσκευασία 500 gr.

Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να ε ίνα ι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που

αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και

Υγε ιονομικές Διατάξε ις . Προϊόν που φουσκώνει μόνο του, γ ια όλες τ ις χρήσε ις , το οποίο θα

περιέχει διογκωτικά αρτοποιίας, όπως Μπέικιν Πάου ντερ και  να ε ίναι  προϊόν άλεσης υγιούς σίτου

και απαλλαγμένο από οργανική ή ανόργανη ουσία η ύλη. Να δ ιατ ίθεται σε συσκευασία

χάρτινη των 500 gr στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία δ ιατηρησιμότητας του

προϊόντος.

CORN FLAOUR -ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ –ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ

Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι Α ποιότητας και  να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο

άρθρο 110 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις . Ως άμυλο

νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ε ιδική επεξεργασία δημητριακών και αμυλωδών

φυτ ικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, αποτελούμενο αποκλε ιστικά από

αμυλόκοκκους.
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Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται γ ια την παρασκευή του αμύλου πρέπε ι να πληρούν τις

διατάξεις του του Κ.Τ.Π. που αφορούν κάθε μία απ’  αυτές.

Το άμυλο που παρασκευάζετα ι από διάφορα δημητριακά πρέπει να δ ιατίθεται στην

κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνε ι την πρώτη ύλη προέλευσή του, π.χ. <<Άμυλο

αραβοσίτου>> ,<< Άμυλο ρυζιού>>.

Το άμυλο πρέπε ι  να έχε ι την φυσική του χροιά χωρίς  άλλη απόχρωση.

Απαγορεύεται η τεχνική χρώση και αρωματισμός του αμύλου με οποιαδήποτε πρόσθετη

ουσία έστω και αβλαβή.

Οι οργανοληπτ ικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπε ι να ε ίναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν

ενδείξε ις ατελούς επεξεργασίας

Το άμυλο πρέπε ι να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.

Κάθε ε ίδος αμύλου διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε οποιοδήποτε

ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται .

Στα παραδιδόμενα είδη η υγρασία να ε ίναι  <15% και η τέφρα  <0,35%.

Παραδιδόμενα ε ίδη:

Άνθος αραβοσίτου είδος σκόνης, αρωματισμένο αλεύρι καλαμποκιού, που χρησιμοποιε ίτα ι

κυρίως για την παρασκευή κρεμών διαφόρων γεύσεων (βανίλια, σοκολάτα, φράουλα,

μπανάνα, λεμόνι, πορτοκάλι  κλπ) να διατίθεται  σε συσκευασία  των 160 -450 gr στην δε

συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Κορν φλάουρ είδος σκόνης, λευκό αλεύρι που βγαίνε ι από το καλαμπόκι, ε ίνα ι δηλαδή ένα

είδος καλαμποκάλευρου.

Η ελληνική μετάφραση του όρου Κορν φλάουρ ε ίναι  άνθος αραβοσίτου, αλλά το

χρησιμοποιούμε αμετάφραστο για να μην συγχέεται  με το γνωστό μείγμα γ ια κρέμες

ζαχαροπλαστικής και να δ ιατίθεται σε πλαστικοποιημένα σακιά  του ενός 1 Kgr στην δε

συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Άνθος ορύζης Προψημένο άλευρο ορύζης από επιλεγμένες ποιότητες ρυζιού. Οι

οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπε ι να ε ίνα ι άμεμπτοι . Να μην περιέχε ι

γλουτένη. Χωρίς συντηρητ ικά. Συσκευασία 160 gr ή 1 ή 3 Kgr στην οποία να αναγράφονται

όλες οι  ενδείξε ις  όπως αυτές ορίζονται  από το Κώδικα Τροφίμων.

ΠΟΥΡΕΣ συσκευασία 1 ή 2 ή 5  Kgr

Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτε ι στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά>  Άρθρο 121 παρ. 8 του Κ.Π.Τ

να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω άρθρου και τ ις ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ε ιδική κατεργασία και ξήρανση

μερών βρώσιμων φυτών, όπως ρ ιζώματα, βολβοί,  βλαστάρια, φύλλα ή και  καρποί ημιώριμοι.

Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, για να γ ίνουν κατάλληλα για την παρασκευή φαγητών,

πρέπε ι να δίνουν τα  αρχικά προϊόντα.
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Να είναι  σε μορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγή συσκευασίες  του ενός (1) ,δύο (2)  ή

πέντε (5) Kgr πλαστ ικοποιημένοι  σάκοι ή χαρτόνι διπλού τοιχώματος,  αποπλεκομένης της

τοιαύτης μόνο από διαφανή πλαστ ικό σάκο.

Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και ατομική συσκευασία των 10 gr .

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 78

του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξε ις και τον

Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV.

Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές η ζωικές λιπαρές ύλες

και το οποίο έχει περ ιεκτικότητα σε λ ιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη

του 90%.

Η μαργαρίνη πρέπει  να πληροί τους παρακάτω όρους:

α) Το σημείο τήξης,  προσδιοριζόμενο επί  της λ ιπαρής ουσίας δεν πρέπε ι να υπερβαίνε ι τους

40 0C.

β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχε ι δεν επιτρέπεται να ε ίνα ι ανώτερη από 5

βαθμούς οξύτητας, επ ί δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 βαθμούς

οξύτητας.

γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει να ε ίνα ι

ανώτερη του 0,2%.

δ) Επιτρέπεται  ο αρωματισμός με αβλαβείς αρωματικές ύλες καθώς και η προσθήκη

προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης.

ε) Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και αλάτων του,

κιτρικού οξέος και αλάτων του τρυγικού οξέος και αλάτων του, με μόνη προϋπόθεση η

οξύτητα επί του προϊόντος ως έχει , να μην υπερβαίνει τους 5 βαθμούς οξύτητας.

στ) Επιτρέπεται η χρώση της μαργαρίνης με τ ις χρωστικές Καροτένιο (Ε160α), Κουρκουμίνη

(Ε100), Αννάτο (Ε160β),  σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κ.Τ τω ν

παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV.

Η προσφερόμενη μαργαρίνη να ε ίνα ι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτ ικά έλαια,

κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και  να συντηρε ίται στο ψυγε ίο.

Να προσφερθεί σε πακέτο η κεσεδάκι των 250 gr και σε κεσεδάκι ατομικής μερίδας των 10

gr.  Στην συσκευασία να αναγράφεται  η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

ΡΥΖΙ

Ρύζι  Τύπου Α ΜΠΟΝΕΤ και  Β ΓΛΑΣΣΕ σε συσκευασία 500 η 1000 gr .

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101

του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  .

Με τον όρο "ρύζι" εννοούμε το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ωρίμων

καρπών του φυτού "όρυζα" (ΟRYZA SATIVA).  Κανονι σμός 1234/2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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Το ρύζι θα πρέπει να ε ίναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στ ίλβωσης ανάλογα της ποικ ιλ ίας

και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ ”,  “Καρολίνα”, ” Ρύζι Parboiled ή bonnet”.

Το προμηθευόμενο ρύζι να πληροί τ ις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, κα ι να

επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα

προέρχονται  από μεταλλαγμένα φυτά.

- Το ρύζι  πρέπει  να ε ίναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.

- Η στίλβωση του ρυζιού πρέπε ι να γ ίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές

Ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία, το ρύζι να ε ίνα ι απαλλαγμένο

από κάθε υπόλε ιμμα του στιλβωτικού μέσου.

- Το ρύζι πρέπει να ε ίνα ι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και  επιμελημένης στ ίλβωσης,

για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλ ία εμπορικό τύπο.

Γλασσέ για τ ις  στρογγυλόσπερμες ή μικρόκαρπες  και

Καρολίνα για μακρόκαρπες ή μεσόκαρπες.

- Κάθε ποικ ιλ ία ρυζιού πρέπε ι να διατίθεται αυτούσια.

-Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικιλ ιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη διάθεσή

της σαν ανώτερη ποιότητα.

- Το ρύζι δεν πρέπε ι να παρουσιάζει  οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και  να ε ίνα ι απόλυτα

υγιές  και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π. .

- Να είνα ι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξέ νη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται

κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζι,  π.χ. χώμα, χαλίκια,  σκόνη, σπόροι , ζ ι ζάνια,

θραύσματα άχυρων, φλοιο ί,  κόκκοι τελείως λ ισβοί ως και  κάθε αδρανής ύλη.

- Να μην περιέχει  θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία τα

θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι  3% κατά βάρος.

- Να είναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικ ιλ ίας και να μην περιέχε ι κόκκους κίτρινους ή

κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5% εκτός του κατεργασμέ νου

με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING), το οποίο επ ιτρέπεται να έχει  χρώμα ελαφρά

υποκίτρ ινο.

- Να μην περιέχε ι κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό ανώτερο του 3%.

Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνο ι που φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα

ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επ ιφάνειας του κόκκου.

- Να μην περιέχε ι κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε αναλογία ανώτερη

του 3%, γ ια τ ις  στρογγυλόσπερμες και του 2% για τ ις λοιπές ποικ ιλ ίες κατά βάρος.

- Να μην περιέχει  υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%.

Το ρύζι θα ε ίναι  συσκευασμένο σε  συσκευασία των 500 ή 1000gr (πλην των

προβλεπόμενων ενδείξεων) θα πρέπε ι απαραίτητα να αναγράφεται και η ποιότητα του

ρυζιού.
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ΑΛΑΤΙ

ΑΛΑΤΙ μαγειρ ικό συσκευασία 500 gr , επιτραπέζ ιο 400 gr και  ατομικής συσκευασίας 1gr.

Το αλάτι να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38 του

Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξε ις , να ε ίναι μαγε ιρ ικό, ψιλό,

φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε

NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες να μην

εμφανίζε ι  οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο να

μην είναι < του 1% η δε υγρασία να μην υπερβαίνει  το 1%.

Να διατ ίθεται σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι των 500 gr , σε  επιτραπέζιο (φιάλη με

άνοιγμα) των 400 gr και σε ατομική συσκευασία του 1 gr όπου θα αναφέρονται  όλες οι

απαραίτητες ενδείξε ις  (ηµερ/νια συσκευασίας).

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ σε συσκευασία αεροστεγή - πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr ή άλλης

συσκευασίας σύμφωνα με τ ις  συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομε ίου

έτοιμα προς χρήση.

Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστι κά (οσμή, γεύση, χρώμα)

του ε ίδους,  να ε ίνα ι Α ποιότητας και  να πληρούν τους όρους που αναφέρονται  στο άρθρο

42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις .

Υγρασία <15%.

Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%.

Αφλατοξ ίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.

Είδη: Μαύρο Πιπέρι , Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, Μοσχοκάρυδο, Κάρυ,

Πάπρικα γλυκιά, Μπαχάρι  τρ ιμμένο, Κίμινο,  φύλλα δάφνης, βανίλια.

1) Μαύρο Πιπέρι: χαρακτηρίζονται ο ι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper Nigrum L που

έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί γρήγορα. Να περιέχει τέφρα σε

ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και  αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας

κατ΄ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχι  μεγαλύτερο από 15%.

2)Ρ ίγανη: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα άνθη και φύλλα του ε ίδους Or iganum vulgare L

και άλλων ειδών, που πρέπει  να ε ίνα ι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυτών και  να

περιέχουν υγρασία όχι  πάνω από 15%, τ έφρα όχι πάνω από 17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό

οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι  πάνω από 6% και αιθέρ ιο έλαιο τουλάχιστον 0,5%.

3) Κανέλα σκόνη και ξύλο: χαρακτηρίζονται  οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών του

γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να ε ίνα ι απα λλαγμένοι από τον πρωτογενή φλοιό και

τη στ ιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπε ι να έχει  αντιληπτό υπόλειμμα σε

τετραχλωράνθρακα και  πρέπει  να περιέχε ι αιθέρ ιο έλαιο όχι  λιγότερο από 1,5%, υγρασία και

πτητικές ουσίες σε 105 οC όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε

υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι  πάνω από 2%.

4)   Δυόσμος (Spearmint) .

5) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματ ικούς μανδύες, σπέρματα
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του φυτού Myr ist ica Fragrans Houtt. Πρέπει να περιέχουν α ιθέ ριο έλαιο όχι λ ιγότερο από

6%, υγρασία όχι  πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ

συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

6)  Πάπρικα: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Capsicum Annuum L.

Κόκκινο πιπέρ ι η Πάπρικα πρώτης ποιότητας,  πρέπει  να έχει τέφρα όχι  πάνω από 7%,

αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας, όχι πάνω από 0,6% και αριθμό

αμυλόκοκκων κατά οπτ ικό πεδίο σε μεγέθυνση 1:300 όχι  πάνω από 3.

7) Μπαχάρι: χαρακτηρίζονται ο ι αποξηραμένοι καρποί του Ι νδοπέρεως του φαρμακευτικού.

8) Κύμινο: χαρακτηρίζονται ο ι αποξηραμένοι  ώριμοι  καρποί του φυτού Cuminum Cyminum L.

οι οποίοι πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, υγρασία όχι πάνω

από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% και αδιάλυτα σε υδρο χλωρικό συστατ ικά της τέφρας

όχι πάνω από 3%.

9) Φύλλα δάφνης: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus Nobi l is  L,  τα

οποία πρέπει να ε ίνα ι  απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να περιέχουν υγρασία όχι

πάνω από το 10%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της

τέφρας όχι πάνω από 1%.

10 Βανιλλίνη φιαλίδ ια των 0,3 gr (συσκευασία των 5 τεμ), 10 gr σακουλάκι και βανιλλ ίνη

ενός κιλού.

Πρέπει να περιέχουν βανιλλίνη σε ποσοστό 2%, υγρασία όχι πάνω από 20%, τέφρα όχι πάνω

από 7%, και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατ ικά της τέφρας όχι πάνω από 1% και  να

είναι  πρακτικά απαλλαγμένοι αμύλου.

11) Σόδα μαγε ιρική: Σόδα η μαγειρ ική ή διττανθρακική, εκ του ανθρακικού νατρίου,

με χημικό τύπο NaHCO και εμφάνιση λεπτής σκόνης, ως πρόσθετο τροφίμων με

κωδικό Ε500. Απελευθερώνε ι διοξε ίδ ιο του άνθρακα όταν αλληλοεπιδρά με οξέα και για αυτό

χρησιμοποιε ίται  ως δ ιογκωτικό στη μαγειρική. Τυποποιημένη σε πλαστικό σακουλάκι,

καθαρού βάρους  1.000 , των 500 gr και 200 gr.

12) Μπέ ικιν πάουντερ- Baking powder.

Το μπέ ικιν πάουντερ αποτελείται από μια βάση συνήθως τη μαγε ιρική σόδα, ένα οξύ

συνήθως δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο ή potassium bi tartate και μια ουσία που τα

συγκρατεί που είνα ι το άμυλο αραβοσίτου. Το Μπέικιν πάουντερ να ε ίναι αρ ίστης ποιότητας,

τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι , καθαρού βάρους 20 gr.  Επ ί της συσκευασίας

εξωτερικά να αναγράφονται και τα συστατικά του.

Τσάι

ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1 Kgr και  ατομικά φακελάκια 1,5 gr .

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 54

του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις .

Με την ονομασία ¨Τσάι¨ νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν ξεραθε ί και

κυλινδρωθεί  με δ ιάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι οφθαλμοί  ανθιών του τε ϊόδεντρου

THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.
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Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επ ιτρέπεται , καθόσον αυτοί αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχε ι φύλλα, οφθαλμούς ή μίσχ ους

άλλων φυτών.

Το προσφερόμενο είδος να μην περιέχε ι ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες , που μπορεί να

αυξήσουν το βάρος, επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών αρωματικών ουσιών από τις

αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π.. Ξυλώδεις μίσχοι τσαγιού γ ίνονται  δεκτοί μέχρ ι  ποσοστού 2%.

Να είναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος. Να έχει υποστεί

πλήρη ζύμωση και κυλίνδριση.  Να έχε ι άρωμά ευχάριστο, χωρίς  ξένες οσμές και  να παράγει

ρόφημά ευχάριστης γεύσης, διαυγές, χρώματος σκοτεινού κίτρινου.

Να μην πωλείται  τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.

Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα σύμφωνα με το

άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι  του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται  και ο τόπος προέλευσης.

Το προµηθευόµενο τσάϊ πρέπει να έχε ι τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά.

Η υγρασία και οι πτητ ικές ουσίες στους 105 οC, να µην είναι πάνω από 10%. Το

υδατοδιαλυτό εκχύλισμα να ε ίναι τουλάχιστον 30%. Να ε ίναι πλήρες και κανονικό σε

καφεΐνη και να διατηρεί όλες του τ ις ιδ ιότητες.

Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται σε πλαστ ική αεροστεγή συσκευασία που

θα έχει  κλε ίσει  θερµοκολλητ ικά.

Το τσάι σε ατομικά φακελάκια να ε ίνα ι συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες χαρτί,

εμβαπτιζόμενους,  περιεχομένου 1,5 gr. , οι οποίοι  να κλε ίνουν θερμοκολλητ ικά. Στο φάκελο

να ε ίναι συνδεδεμένο ένα λεπτό νήμα για εμβάπτ ιση. Η συσκευασία αυτή (φάκελος, νήμα)

να είναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτινο φάκελο που να κλείνε ι θερμοκολλητ ικά γ ια επιπλέον

προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί  αυτοί φάκε λοι να τοποθετούνται ανά 100 σε

χάρτινα κουτ ιά, µε δ ιαφανές πλαστ ικό περίβλημά.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ σε φακελάκια του 1,5 gr ή άλλης συσκευασίας σύμφωνα με τ ις συνθήκες και

διαχειρ ιστικές απαιτήσεις του Νοσοκομε ίου.

Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα

Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές

διατάξεις.   Χαμομήλι από τα φυτά Matr icar ia Chamomil le και Anthemous Nobi l is  L.

Το χαμομήλι σε ατομικά φακελάκια να ε ίναι συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες χαρτί,

εμβαπτιζόμενους,  περιεχομένου 1,5 gr , οι  οποίοι να κλείνουν θερμοκολλητ ικά.

Στο φάκελο να ε ίνα ι  συνδεδεμένο ένα λεπτό, νήμα γ ια εμβάπτιση. Η συσκευασία αυτή

(φάκελος, νήμα) να ε ίναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτ ινο φάκελο που να κλε ίνε ι

θερμοκολλητικά γ ια επ ιπλέον προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να

τοποθετούνται ανά 100 σε χάρτινα κουτιά, µε δ ιαφανές πλαστ ικό περίβλημά.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ

1 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ των δύο τεμαχίων 16 gr ή άλλης συσκευασίας σύμφωνα με τ ις

συνθήκες και  δ ιαχειριστικές απαιτήσε ις του Νοσοκομε ίου .

Το προϊόν πρέπει  να πληροί  τους όρους που αναφέρονται  στα άρθρα 112, 113 του Κ.Τ.Π.
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και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις Οι φρυγανιές να παρασκευάζονται

από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα με τους περιορισμούς

του Άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. Πρέπει να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο,

μετά την κοπή σε τεμάχια να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή τους

από το μεγαλύτερο ποσοστό νερού και  με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.

Οι προσφερόμενες φρυγανιές να ε ίναι  σε συσκευασία f low pack των 2 τεμαχίων. Συνολικό

βάρος συσκευασίας περίπου 16 gr. +/-3 gr. Συστατ ικά: Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά

έλαια,  μαγιά, ζάχαρη, αλάτ ι.

2 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ σε συσκευασία των 180 gr.

Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει να ε ίναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους και συσκευασία των 180 gr (περίπου).

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συ στατικά. Συστατικά: Άλευρο σικάλεως,

υδρογονωμένα φυτικά έλαια,  μαγιά, ζάχαρη, αλάτ ι.

Οι φρυγανιές  να ε ίναι ολόκληρες χωρίς να ε ίνα ι σπασμένες και µε τρίμματα.

3.  ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ Φρυγανιά τριμμένη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη

πλαστική συσκευασία, βάρους 250 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να

αναγράφονται  τα συστατικά, .

4 Μπισκότα αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστ ική σακούλα, βάρους 250

gr, πλούσια σε δημητριακά, υδατάνθρακες,  και θρεπτικές ουσίες , αποδεδε ιγμένα ευρεί ας

κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και

η ηµεροµηνία λήξης.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Κορν φλεικς (ν ιφάδες καλαμποκιού ή ολικής άλεσης ) σε συσκευασία του 1

Kgr ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειριστικέ ς απαιτήσε ις του

Νοσοκομε ίου .

Ως διάφορα προϊόντα Δημητριακών νοούνται  προϊόντα που παρασκευάζονται με ιδ ια ίτερο το

καθένα τρόπο, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ακέραιους ή θραυσμένους κόκκους

δημητριακών ή αλεύρων ή αμύλου αυτών, με την  προσθήκη και άλλων υλών, που

επιτρέπονται από τον Κ.Τ.Π..

Τα παραγόμενα με εξώθηση ή δ ιόγκωση ή και αρωματισμένα με φρούτα σιτηρά

προγεύματος, επ ιτρέπεται να χρωματίζονται μόνο με τ ις συγκεκριμένες κατά περίπτωση

χρωστικές και τους όρους των παραρτημάτων ΙΙΙ  και ΙV του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π..

Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων των παραρτημάτων Ι , ΙΙΙ και ΙV του άρθρου 33 του Κ.Τ.

σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους αντ ίστοιχους όρους των εν λόγω παραρτημάτων.

Όσπρια

Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες, φακές σε συσκευασία των 500 gr.

Τα όσπρια να ε ίναι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 ) πρόσφατης εσοδείας , να

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κ.Τ.Π. και  τ ις

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να ε ίνα ι σύμφωνα με:

A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β ’ ) Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου ΄΄
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Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων΄΄ (ΦΕΚ 541/τεύχος Β΄/9 -10-

87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-

88).  1.4.3.

B. την υπ’  αριθμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης, Εθν.

Οικονομίας και Δικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιε ινής των Τροφίμων σε Συμμόρφωση προς την Οδηγία

93/43/ΕΟΚ΄΄.

Γ.  την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).

Ξερά Φασόλια"

Τα υπό προμήθε ια ξερά φασόλια θα πρέπε ι να προέρχονται  από τα αποξηραμένα ώριμα

βρώσιμα σπέρματα του φυτού της ο ικογένε ιας των ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE), φασίολος

(PHASEOLUS VULGARIS L.) να ε ίναι μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα ε ίναι

λευκό και  η επιφάνειά τους στ ιλπνή.

Να είναι τελευταίας εσοδε ίας κατά το χρόνο της παράδοσης, το οποίο να βεβαιώνεται  με

έγγραφη βεβαίωση. Τα φασόλια εσοδε ίας τρέχοντος έτους ε ίνα ι μαλακά και αλευρώδη, το

εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή.  Οι κόκκοι των φασολιών

πέραν του έτους η εμπειρία αλλά και  η πράξη  έχει  δείξε ι  ότ ι:

1 Ε ίναι  ξηροί  και ρυτ ιδωμένοι  και το χρώμα του περισπερμίου τους ε ίναι  κίτρινο.

2 Όταν π ιεσθούν με τα δόντια, θραύονται  εύκολα σε κομμάτια κατά τη διεύθυνση του

μήκους τους και στο σημείο της θραύσεως το χρώμα είναι  κ ίτρ ινο, σταχτί ή καφέ .

3.Όταν εξετάζονται μακροσκοπικά, παρουσιάζουν χαρακτηριστικό μεσοδιάστημα μεταξύ των

κοτυληδόνων τους (στους κόκκους  νέας εσοδείας δεν υπάρχε ι το μεσοδιάστημα αυτό).

Να είναι ομοιογενή και  λεπτόφλοια.  Να είναι  κοσκιν ισμένα και ΄καθαρισμένα΄΄, δηλαδή να

είναι  απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη και να μην περιέχουν ξένες ύλες,  όπως ορίζονται

στο άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις,

χαλίκ ια, στελέχη φυτών) σε ποσοστό πάνω από 0,05%, από τις οποίες οι γα ιώδε ις

προσμίξεις , να ε ίναι μέχρι 0,02% (τοις εκατό) σύμφωνα µε την απόφαση 37227/87 του

Υπουργε ίου Γεωργίας και με τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π..

Να έχουν ξηραθεί , φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην προκαλεί αλλοιώσεις

στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλιους κόκκους, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο

3 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργε ίου Γεωργίας.

Οι κόκκοι  να ε ίνα ι σφαιροειδείς , κυλινδρικοί ή πλατιοί .

Να έχουν αναπτυχθε ί καλά και  να έχουν ωριμάσει πλήρως.

Να µην έχουν γεύση π ικρή ή ταγγή και να μην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτίαση) .

Να μην έχουν αναμειχθεί  µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες .

Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους με νερό πρέπει να

έχουν ευχάριστη οσμή και  γεύση.

Να µην ε ίναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στ ίγματα και η χροιά τους να

µην είναι υποκίτρινη, κ ίτρινη, φαιά ή μαύρη.

Να μην είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 0,5%.
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Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε ποσοστό πάνω από

2%(τοις  εκατό).

Δεν θα πρέπε ι να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Να μην έχουν υποβληθεί  σε υδροθερμική κατεργασία (επ ίδραση υδρατμών) προς απόκρυψη

της παλαιότητάς τους.

Η υγρασία και οι πτητ ικές ουσίες των φασολιών, στους 105 ο C, να µην ε ίνα ι πάνω από 14%

(τοις εκατό).

Α ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά μεσόσπερµα ή μέτρια : Οι χίλιοι  κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 300 και 450

gr ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές

διαμέτρου 8,5 mm και  να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 7 mm.

(Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας) Οι κόκκοι να ε ίνα ι  ομοιόμορφοι , κυλινδρικοί

ή πλατιοί .

Β Φασόλια γίγαντες: Οι χ ίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 1200 και 1800 gr ή ποσοστό

90%, από τους κόκκους αυτούς,  να διέρχεται  από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 13

mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές δ ιαμέτρου 12 mm.( Απόφαση

37227/87 του Υπουργε ίου Γεωργίας)

2 ΦΑΚΗ μεσόσπερμη Η υπό προμήθε ια φακή να προέρχεται από  τα αποξηραμένα, ώριμα,

βρώσιμα σπέρματα του φυτού της ο ικογένε ιας των ψυχανθών (LEGUMINOSAE).

Οι κόκκοι να ε ίναι ομοιόμορφοι , πλατιοί ή φακοε ιδείς σε υψηλά ποσοστά (98 -99%). Χίλιοι

κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 45 και 60 gr ή ποσοστό 90% από τους κόκκους αυτούς να

διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές δ ιαμέτρου 6 mm και να συγκρατείται  από

κόσκινο µε στρογγυλές οπές δ ιαμέτρου 5,5 mm. (Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου

Γεωργίας) . Να βράζε ι σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’  ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό ο φλοιός θα

πρέπε ι να ε ίναι  ανοιγμένος και οι  κόκκοι καλά βρασμένοι (χυλωμένοι) .

3 Ρεβίθια: Το υπό προμήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραμένα ώριμα, βρώσιμα

σπέρματα του φυτού Cicer ar iet inum - Ερέβινθος ο κοινός, Ερέβινθος ο κριόμορφος.

Να έχουν αναπτυχθε ί καλά και  να έχουν ωριμάσει πλήρως

Να µην έχουν γεύση π ικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτ ίαση) .

Να µην έχουν αναμειχθεί  µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες .

Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε νερό πρέπει να

έχουν ευχάριστη οσμή και  γεύση.

Να µην είνα ι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στ ίγματα . Tα ρεβίθ ια να ε ίνα ι

μεγεθών: (Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας)

Α. μεσόσπερµα (ρεβίθια μέτρια)-Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr

Β. ρεβίθια μ ικρόσπερμα (ρεβίθ ια ψιλά) -Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και κάτω.

(1) Από την εμπε ιρία μας έχει αποδειχθεί ότ ι τα Ελληνικά όσπρια ε ίναι  καλύτερα όλων των

άλλων που μέχρι τώρα κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.  Τα ελληνικά όσπρια φημίζονται

για τη νοστιμιά τους.  Ιδ ίως τα όσπρια της Βορείου  Ελλάδας,  επειδή το έδαφος ε ίνα ι

πλούσιο σε κάλιο,  κάνει τα όσπρια ιδ ια ίτερα βραστερά και εύγευστα. Φασόλια Πρεσπών,
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φακές Βοΐου Κοζάνης,  φάβα Φενεού και  Σαντορίνης,  ρεβίθια Λάρισας ή Γρεβενών ε ίναι

μερ ικά από τα όσπρια με « ιδ ια ίτερη πατρίδα», όπου το μικροκλίμα  τα κάνει μοναδικά.

Ξύδι-Χυμός λεμονιού- Ξύδι  Βαλσάμικο. 300 – 400 gr,

1.  ΞΥΔΙ:

To ξύδι να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του

Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις .

Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασι ού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή

σταφίδα ,και να μην ε ίνα ι αναπλήρωμα ξυδιού  (να μην περιέχει αλκοόλη).

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξε ις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και

11 Κ.Τ.Π..

Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τ υποποιημένο) πρέπε ι να ε ίναι

τουλάχιστον 6% σε οξ ικό οξύ Άρθρο 39 παραγρ.3 του Κ.Τ.Π. .

Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού (πλαστική φιάλη 400 gr) πρέπε ι απαραίτητα να

αναγράφεται  ή ημερομηνία συσκευασίας.

2 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ:

Το προσφερόμενο είδος να ε ίνα ι Α ποιότητας να πληροί τους όρους της παραγράφου 5 του

άρθρου 127 του Κ.Τ.Π.,  όπως τροποποιήθηκε με τ ις αποφάσεις  του ΑΧΣ 885/72, 2647/76 και

το Π.Δ.526/83.

Η ΧΗΜΙΚΉ ΣΥΣΤΑΣΗ του προϊόντος να ε ίναι :

α) Ε ιδ ικό βάρος στους 150 οC, τoυλάxιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8 βαθμoί  BRIX).

β) Ολικά σάκχαρα σε ιμβερτoσάκxαρo, μέγιστο 2,25%.

γ) Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαμoσάκxαρo όχι  κάτω τού 0,8.

δ) Τέφρα 0,25% - 0,40%.

ε) Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κ ιτρ ικό οξύ τoυλάxιστoν 5,5%.

στ) Αριθμός φορμόλης κυμαινόμενος από 1 έως 1,8.

ζ) Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στ ιβάδας πρέπει  να

διαπιστώνεται  η παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινοξέων και  πλήρης απουσία γλυκίνης.

Επί της συσκευασίας του, (πλαστ ική φιάλη 380 gr) εκτός των άλλων προ βλεπόμενων

ενδείξεων, πρέπε ι να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕΜΌΝΙ

και ή ημερομηνία συσκευασίας .

3.  ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ:

Το Βαλσάμικο ξύδι να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο

άρθρο 39 παράγραφος 12 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές

Διατάξε ις.

Είναι  το προϊόν  που παράγεται:

Α με προσθήκη σε ξύδι αμπελοοιν ικής προέλευσης, συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών

ή/και ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, σε ποσοστό τουλάχισ τον 10%
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Το προϊόν πρέπε ι να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδ ικό βάρος τουλάχιστον 1,060

στους 20°C, στερεό υπόλειμμα τουλάχιστον 120 g/l  και  περ ιεκτικότητα σε ανάγοντα

σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/l , ενώ πρέπει να δ ιατίθεται στον τελικό καταναλωτή

εμφιαλωμένο,

Β από την αλκοολική και οξ ική ζύμωση του προϊόντος συμπύκνωσης των υγρών εκχύλισης

ξηρής σταφίδας. Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδ ικό βάρος

τουλάχιστον 1.080 στους 20°C, στερεό υπόλειμμα τουλάχιστον 190 g/l και περιεκτι κότητα

σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/l , ενώ πρέπει να διατίθεται στον τελικό

καταναλωτή εμφιαλωμένο.

Για το ανωτέρω προϊόντα  επ ιτρέπεται ο αρωματισμός των με φυσικές αρωματικές ύλες,

σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, καθώς και η προσθήκη σε αυτά θε ιωδών στα ίδια

μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα που προβλέπονται γ ια τα λοιπά ξύδια, καθώς και η προσθήκη

καραμελοχρώματος γ ια σταθεροποίηση του χρώματος. Απαγορεύεται η προσθήκη

οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης. Η επισήμανσή των πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών, ενώ θα πρέπε ι να αναγράφονται, όπως

και στα λοιπά ξύδια,  τα στοιχεία (επωνυμία και δήμος) του οξοποιε ίου που πραγματοποίησε

την εμφιάλωση του προϊόντος .

Επιτρέπονται  ο ι ακόλουθες αναγραφές στην επισήμανση:

Για το Α ε ίδος :

i) της ένδε ιξης της οινοποιήσιμης ποικιλ ίας αμπέλου στην περίπτωση κατά την οποία μόνο η

εν λόγω ποικ ιλία έχε ι χρησιμοποιηθε ί για την παρασκευή των πρώτων υλών παραγωγής του

προϊόντος, δηλαδή του ξυδιού και του συμπυκνωμένου ή ανακαθορισμένου γλεύκους το

οποίο έχει προστεθεί  στο ξύδι . Τα ανωτέρω θα πρέπε ι να τεκμηριώνονται με επ ίσημα

κρατικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών,

i i)  της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το τελικό προϊόν υφίσταται πα λαίωση για

τουλάχιστον 6 μήνες αποκλειστ ικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητ ικό έλεγχο.

i i i )  της ένδε ιξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα της

ονομασίας πώλησης.

Για το Β ε ίδος :

i) της ένδε ιξης της ποικιλίας της σταφίδας μόνο σε συνδ υασμό με την ένδειξη της περιοχής

προέλευσης της σταφίδας,

i i)  της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το προϊόν υφίσταται  παλαίωση, γ ια τουλάχιστον 6

μήνες μετά το πέρας της οξ ικής ζύμωσης, αποκλειστ ικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητ ικό

έλεγχο,

i i i )  της ένδε ιξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα της

ονομασίας πώλησης.

ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ

1. Φυσικός χυμός φρούτων (πορτοκάλι ή μήλο ή κοκτέιλ φρούτων) σε  ατομική συσκευασία

των 250 ml ή άλλης συσκευασίας  σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειρ ισ τικές απαιτήσεις
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του Νοσοκομε ίου  .

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να  πληροί  ότ ι αναφέρονται  στο άρθρο 126 και 127 του

Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες Κοινοτ ικές και Υγειονομικές Διατάξεις . Ως χυμός φρούτων ορίζεται

το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή

πολλών ε ιδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και  τη

χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται.  Οι

οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπε ι να ε ίναι άμεμπτ οι και  να μην παρέχουν

ενδείξε ις χρησιμοποιήσεως με ιονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.

Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί φρούτων συσκευασίας των 250ml, θα πρέπε ι να ε ίνα ι σε

συσκευασία Tetra Pak και Tetra Brik, με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, χωρίς προσθήκ η

συντηρητικών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή τεχνητής γλυκαντ ικής ύλης, με

ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.

2.  Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι του 1l i t .

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί ότ ι αναφέρονται  στο άρθρο 126, 126(1) και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και  127 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις .

Το προϊόν να λαμβάνεται  από τον χυμό πορτοκαλιού με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο

συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου του σε νερό. Στις  περ ιπτώσεις  π ου το προϊόν

προορίζεται για άμεση κατανάλωση, πρέπε ι να έχει  απομακρυνθεί τουλάχιστον το 50 % της

περιεκτικότητας σε νερό.

ΕΛΙΕΣ :

Ελιές μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ  μεγέθους 140-160 τεμ/Kgr η 160-180τεμ/Kgr.

Το προϊόν να ε ίναι  Α ποιότητας και να  πληροί ότ ι αναφέρονται  στο άρθρο 123 και  ε ιδ ικά

παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις.

Οι δ ιατ ιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπει να ε ίνα ι  ημιώριμοι ή ώριμοι καρποί

Ελιάς Καλαμών, κατόπιν ε ιδικής επεξεργασίας το τελικό δε προϊόν να έχε ι γεύση φρουτώδη,

σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι μελανώδες και

που έγιναν δ ιατηρήσιμοι με αλάτ ισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι ή με ελαιόλαδο, και να πληρούν

τους παρακάτω όρους:

Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή των ελιών, καρποί πρέπε ι να ε ίναι άρτιοι και να

μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από σκώληκες ή έντομα κ.λ.π. .  Τα

ανεκτά επ ιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται από τ ις σχετ ικές

διατάξεις των αρμόδιων αρχών.

Για την εκπίκρανση των διατ ιθέμενων σαν μαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν επ ιτρέπεται η

χρησιμοποίηση αλκαλικών δ ιαλυμάτων.

Απαγορεύεται  η ανάμιξη ελ ιών δ ιαφορετικού είδους.

Οι ελ ιές θα δ ιατίθενται  με ονομασία που θα δηλώνε ι το ε ίδος αυτών  Ελιές Καλαμών.

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Επιτρέπεται  η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος III   Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά

του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π..
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Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π και να ε ίναι

συσκευασμένοι κατά προτίμηση σε μεταλλικά δοχε ία των 13 Kgr καθαρού βάρους

περιεχομένου είδους.

ΖΕΛΕ με ζάχαρη ή άγλυκος.

Είδος: Σκόνη παρασκευής ζελέ, διάφορων γεύσεων σε συσκευασία 1 Kgr.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει  να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληρούν ότ ι αναφέροντα στο

άρθρο 131, 132(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,  136 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και  τ ις

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και  αγορανομικές διατάξε ις.

Σκόνες παρασκευής πηκτών (ζελέ) νοούνται τα σκευάσματα σε μορφή σκόνης, που

παρασκευάζονται αποκλειστ ικά και μόνο από τις ρητά κατονομαζόμενες επ ιτρεπόμενες

πρώτες ύλες στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π., από τις  οποίες με ομογενοποίηση, με την προσθήκη

νερού ή χυμού φρούτων και φυσικής ζαχαρούχου γλυκαντικής ύλης παρασκευάζονται

πηκτές.

Οι σκόνες παρασκευής ζελέ πρέπε ι να διατ ίθενται στην κατανάλωση αποκλειστ ικά και μόνο

σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς το ε ίδος της πηκτής που θα

παρασκευαστε ί,  λεπτομερε ίς οδηγίες χρήσης και η σύνθεση τους.

Στην κύρια όψη της συσκευασίας των σκονών παρασκευής πηκτών, πρέπε ι να αναγράφε ται:

α) Με ευκρινή κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm, η φράση π.χ. ΖΕΛΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΕΡΑΣΙ,

προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, εφόσον δεν περιέχουν χυμούς

οπωρών, και

β) η σύνθεσή τους.

Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθε ί γλυκαντ ική

ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης.

Ζελέ χωρίς ζάχαρη με επ ιτρεπόμενες γλυκαντ ικές ύλες (Ασπαρτάμη, Σακχαρίνη,

Ακεσουλφαμικό Κ,  Νεοτάμη, σουκραλόζη).

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ συσκευασία 100 ή 500 gr .

1. Ελληνικός αλεσμένος καφές σε αεροστεγή συσκευασία των 100gr.

Το προϊόν να ε ίναι Α ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρεται  στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. και

τ ις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξεις.

Η περιεκτικότητα του αλεσμένου καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν πρέπει να ε ίναι  πάνω

από 5,5% και η υγρασία και οι  πτητ ικές  σε 105 οC ουσίες του, δεν επιτρέπεται να ε ίναι

πάνω από 5%.

Η περιεκτικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν πρέπε ι να ε ίναι  μ ικρότερη από 23%.

Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπε ι να περιέχε ι  πρόσθετες χρωστικές ουσίες και δεν θα έχουν

αφαιρεθεί  ολικά ή μερικά ο ι υδατοδιαλυτές ύλες.

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και  η ημερομηνία λήξης.

2.Στιγμιαίος καφές σκόνη σε συσκευασία  των 2,5 Kgr, 200 gr, 50gr και 2 gr.
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Το προϊόν θα πρέπε ι  να ε ίνα ι Α ποιότητας σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τ ις  ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγε ιονομικές Διατάξε ις Στιγμιαίος καφές ε ίνα ι το συμπυκνωμένο προϊόν που

λαμβάνεται από την εκχύλιση πεφρυγμένων (καβουρδισμένων) κόκκων καφέ, με τη χρήση

μόνο νερού ως μέσου εκχύλισης και αποκλε ιόμενης κάθε μεθόδου υδρόλυσης με προσθήκη

οξέος ή βάσης. Πέραν των τεχνολογικώς αναπόφευκτων αδιάλυτων ουσιών και των

αδιάλυτων ελαίων που προέρχονται από τον καφέ, το εκχύλισμα καφέ πρέπει να περιέχει

μόνο τα διαλυτά και  αρωματικά συστατικά του καφέ.

Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη προερχόμενη από καφέ πρέπει  να ε ίναι

τουλάχιστον 95% στην περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ.

Στιγμιαίος καφές, καφές σε σκόνη, παρασκευασμένος, συσκευασμένος στην Ελλάδα σε

συσκευασία μεταλλική των 2,5 Kgr, και 200 gr και σε φακελάκι  2 gr των. Εξωτερικά της

συσκευασίας να αναγράφεται  η προέλευση και η ημερομηνία λήξης

3.Καφές φίλτρου. Καφές φίλτρου αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη

αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 gr . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η

προέλευση και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει  να ε ίναι  Α ποιότητας και να πληροί ότι  αναφέρονται στο

άρθρο 131, 132(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και  τ ις

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και  αγορανομικές διατάξε ις.

Στην σήμανση επί της ατομικής συσκευασίας,  να αναγράφεται η συνολική περιεκτικότητα σε

σάκχαρα με την ένδε ιξη, ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα ……. gr ανά 100 gr, όπου ο

αναφερόμενος αριθμός αντιπροσωπεύε ι την τ ιμή που προσδιορίζεται με διαθλασιμετρία  επί

του τελικού προϊόντος.

Να είνα ι δ ιαφόρων γεύσεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράσ ι) και να προέρχεται από

φρούτα Α ποιότητας σε ατομική συσκευασία των 20 gr , χωρίς συντηρητ ικά και  στην

συσκευασία  να αναγράφεται  η συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

ΧΑΛΒΑΣ

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π. και τ ις ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις Ο χαλβάς να έχει παρασκευασθεί από πολτό σησαμιού

(ταχίνι ) , με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και ελάχιστης

ποσότητας εκχυλίσματος ρ ίζας στρουθίου. Γ ια την παρασκευή του επιτρέπεται   η προσθήκη

ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπε ι να δηλώνεται στην

συσκευασία.

Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kgr και να παραδίδεται στις

γεύσεις  σοκολάτα, βανίλ ια και  αμύγδαλο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ('H ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ)

Τα προϊόντα να ε ίναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του άρθρου 91 ( 1 ) του Κ.Τ.Π.
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(91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και οι  ισχύουσες Κοινοτ ικές και  Υγειονομικές Διατάξεις

Προϊόντα αλλαντοποι ίας χαρακτηρίζονται τα προϊόντα στα οποία η διαδικασία (επεξεργασία)

εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχε ι επίσης ως

αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση

της δομής τους και την ικανότητά των προϊόντων τη ς κατηγορίας αυτής να κόβονται  σε

φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί  να ε ίναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο

ή/και να συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες.

1α.Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από αυτοτελή τεμάχια κρέατος

Ενδεικτ ικά προϊόντα Βραστό χοιρομέρι ή ζαμπόν (χαμ, ham), βραστή ωμοπλάτη (σπάλα),

βραστό και καπνιστό νουά και φ ιλέτο, μπέ ικον, φιλέτο ή στήθος γαλοπούλας και

κοτόπουλου βραστό ή βραστό -καπνιστό. Στα προϊόντα αυτά επιτρέπεται η παρουσία, λόγω

επεξεργασίας , λειοτριβέντος κρέατος σε μικρό ποσοστό (10% max) σε προϊόντα του

εδαφίου αυτού που έχουν υποστε ί μάλαξη (TUMBLING) κατά τη διαδικασία παρασκευής

τους.  Το ελάχιστο ποσοστό  μυϊκών πρωτε ϊνών  να ε ίνα ι 12 %

1β. Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος.

Ενδεικτ ικά προϊόντα Λουκάνικα Φρανκφούρτης, πάριζα, παριζάκι , μορταδέλες, π ικν ίκ,

ζαμπονέλλο, μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος (μορφοποιημένο ζαμπόν,

μορφοποιημένη σπάλα, μορφοποιημένο μπέικον, μορφοποιημένο στήθ ος γαλοπούλας ή

κοτόπουλο, κλπ).

Το κρέας υφίσταται τεμαχισμό περισσότερο ή λιγότερο έντονο. Η κρεατόπαστα μπορε ί να

περιέχει και τεμάχια κρέατος, λίπους ή άλλων τροφίμων (ελιά, σκόρδο, πιπεριά,  τυρί , κλπ).

Τα μορφοποιημένα προϊόντα παρασκευάζονται από τ εμάχια κρέατος μικρού μεγέθους μετά

από εντονότατη μάλαξη μαζί με την άλμη υπό κενό και ενδεχόμενη προσθήκη σύγκοπτου

κρέατος. Ως προς την εμφάνιση τους στην τομή, μπορε ί να διακρίνονται ευμεγέθη τεμάχια

κρέατος, ενώ το συνολικό ποσοστό λεπτοτεμαχισμένης κρεατόμαζας,  μπορεί  να ε ίνα ι μέχρι

και 25 %.

Προϊόν Παράμετρος Ελάχιστη τιμή

Όλα της κατηγορίας Α1β

Ποσοστό

Ποσοστό (%) μυϊκών πρωτεϊνών. 9

Ποσοστό (%) λίπους. 30

(35 για μορταδέλα)

Προϊόντα που

αποτελούνται και από

τεμάχια κρέατος και από

σύγκοπτο κρέας

Ποσοστό τεμαχίων κρέατος (% κατά

βάρος).

60

Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γίνεται  σε περιέκτες ή και  περ ιβλήματα από

υλικά κατάλληλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζουν

οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το
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περιεχόμενο να μη μπορε ί να θ ιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγμα η μετατροπή

(Άρθρο 89 ( 1 ) του Κ.Τ.Π. 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014).

Επί της συσκευασίας των προϊόντων και  πλησίον του καταλόγου των συστατ ικών θα

πρέπε ι να αναγράφεται σχετ ική ένδε ιξη η οποία να προσδιορίζε ι  την υποκατηγορία

προϊόντων στην οποία ανήκε ι.

Επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποι ίας.

Στο περίβλημα ή τη συσκευασ ία των προϊόντων αλλαντοποι ίας πρέπει να αναγράφονται κατά

τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξ ίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τις άλλες ενδείξε ις  που

προβλέπονται και οι  εξής:

α) Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι  μ ία από αυτές που

αναφέρονται  στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω:

(1) προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο),

(2)  προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος),

(3)  προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο,

(4)  προϊόν βραστό,

(5)  τεμάχιο κρέατος ωρίμανσης αλατ ισμένο,

(6)  τεμάχιο κρέατος αλατισμένο ξηράς θερμικής επεξεργασίας ή και  καπνιστής (ξηρό),

(7) τεμάχιο κρέατος αλατ ισμένο υγρής θερμικής επεξεργασίας (βραστό),

(8)  πηκτή.

β) Το είδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονομασία, όπως

λουκάνικο βραστό, σαλάμι αέρος, σαλάμι βραστό, μορταδ έλα βραστή κ.λ.π.

Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιούμενη ειδ ική

ονομασία, εφόσον χρησιμοποιε ίται  τέτοια, όπως: λουκάνικο βραστό τύπου Φρανκφούρτης,

φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας, σαλάμι α έρος τύπου

Θάσου, σαλάμι ημίξηρο μπύρας κ.λ.π.

γ) Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατ ικών του

προϊόντος, δηλαδή, ε ίδος του κρέατος, ε ίδος του λ ίπους,  πρόσθετες ύλες,  συνδετικές ,

αρτυματ ικές και  άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας κατά τη στ ιγμή της

χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποι ίας.

δ) Χρονικές ενδείξε ις , σύμφωνα με τ ις ισχύουσες διατάξε ις του

Υπουργε ίου Γεωργίας.

Η αναγραφή αυτών θα γίνεται μόνο εκε ί όπου υπάρχε ι συσκευασία του προϊόντος (δεύτερος

περιέκτης) και όχ ι στα προϊόντα που διατίθενται μόνο με το φυσικό ή τεχνητό τους

περίβλημα (έντερο).

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες δ ιατήρησης του προϊόντος.

Στα ε ισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποι ίας οι  ενδείξε ις θα αναγράφονται και στην ελληνι κή

γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους.



78

Ζωμοί,  σούπες, σάλτσες, εκχύλισμα κρέατος, ζελατίνη

τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι Α ποιότητας και   να πληρούνται οι όροι του άρθρου 91 ( 1 ) του

Κ.Τ.Π. και οι  ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγε ιονομικές Διατάξεις( 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014)

Zωμοί , Σούπες

Ζωμοί σούπες χαρακτηρίζονται υγρά προϊόντα είτε προϊόντα που μετατρέπονται στη μορφή

αυτή με προσθήκη νερού, σύμφωνα με τ ις οδηγίες χρήσης, τα οποία παρασκευάζονται  από

προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες ή/και  παράγωγά τους (εκχυ λίσματα, υδρολύματα) και μπορεί

να περιέχουν εδώδιμες λιπαρές ύλες, αλάτι, αρτυματ ικές ύλες,  διάφορα άλλα εδώδιμα

προϊόντα με σκοπό τη βελτίωση της γεύσης και σύστασής τους και  πρόσθετα .

Οι ζωμοί , σούπες διατ ίθενται στην κατανάλωση σε διάφορες μορφές:

1.Προϊόντα έτοιμα για κατανάλωση με/ή χωρίς θέρμανση.

2.Προϊόντα συμπυκνωμένα σε μορφή υγρή, ημίρρευστη ή πάστας τα οποία με προσθήκη

νερού σύμφωνα με τ ις  οδηγίες χρήσης δίνουν έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα.

3.Προϊόντα αφυδατωμένα σε στερεή μορφή τα οποία μ ετά από ανασύσταση με νερό

σύμφωνα με τ ις οδηγίες χρήσης δ ίνουν έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα.

Οι ζωμοί , σούπες με βάση τα συστατικά κρέατος κατατάσσονται  ως εξής:

α) Οι ζωμοί , σούπες που παρασκευάζονται από κρέας βοδινό ή/και εκχύλισμα κρέατος

βοδινού με/ή χωρίς χρήση κρέατος ή εκχυλίσματος κρέατος άλλων ζώων. – Οι ζωμοί , σούπες

κρέατος, πρέπει να περιέχουν στο έτοιμο για κατανάλωση προϊόν:  Κρέας εκφρασμένο ως

φρέσκο κρέας 10g/l i t κατ΄ελάχιστο  ή Εκχύλισμα κρέατος 0,67g/ l i t κατ’ ελάχιστο και , NaCl

12.5g/l i t  κατά μέγιστο.

β) Οι ζωμοί και ο ι σούπες πουλερικών που παρασκευάζονται από κρέας πουλερικών, τμήματα

σφαγίων πουλερικών (πλατάρια κ.λπ.) ή εκχυλίσματα κρέατος πουλερικών και  πρέπει  να

περιέχουν στο έτοιμο για κατανάλωση προϊόν Ολικό Άζωτο 100mg/ l i t  κα τ΄ελάχιστο και NaCl

12.5g/l i t  κατά μέγιστο.

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1333/2008, Παράρτημα ΙΙ , Μέρος Ε΄ για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Δεν

επιτρέπεται  η προσθήκη κρεατ ινίνης (ως πρώτη ύλη) στα προϊόντα της κατηγορίας αυτής.

Στη συσκευασία των προϊόντων αυτών πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων θα πρέπει  να

λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:

1.Ονομασίες «ζωμός κρέατος» δίνονται εάν πληρούνται ο ι προδιαγραφές της παραγράφου

3.α.

2.Eφ' όσον η ονομασ ία δίνε ι έμφαση σε ένα ή περισσότερα συστατικά αυτά πρέπει να

περιέχονται σε ποσότητα ικανή να επηρεάσει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του

προϊόντος.

3.Αντί της ονομασίας «σούπα» (PΟTAGE) μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες όπως

«κρέμα...», «βελουτέ.. .» κ.λπ.

4.Πρέπε ι να αναγράφεται  σύσταση για τη σωστή τήρηση των οδηγιών χρήσεως.
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Νερό

Το προσφερόμενο είδος να πληροί τους όρους του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και

Ποτών, καθώς και με τ ις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές δ ιατάξεις .

Το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» πρέπει να πληροί και όλους τους όρους και τ ις

διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ε ιδ ική για  αυτό Νομοθεσία. Απόφ ΑΧΣ 89/201 5, ΦΕΚ

2239/Β/17.10.2015, «Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

(απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει ,  καθώς και τροποποίηση

της Απόφασης ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β/09.12.2004)».

Το προσφερόμενο ε ίδος να ε ίναι μη αεριούχο μεταλλικό νερό σε φιάλη  των 0,5 l i t ή 1,5Li t  (

PET) κατάλληλη για τρόφιμα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει αποκλε ιστικά υπόγεια προέλευση και  εμφιαλώνεται επί τόπου

στην πηγή προέλευσής του (συνήθως γεώτρηση).  Οι  κο ινοτ ικές οδηγίες  απαγορεύουν

οποιαδήποτε κατεργασία ή απολύμανση στο φυσικό μεταλλικό νερό. Η υπόγε ια προέλευση

του φυσικού μεταλλικού νερού, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας σε

ικανοποιητική απόσταση γύρω από τη γεώτρηση εξασφαλίζουν την προστασία του από τα

μικρόβια. Η σύστασή του μπορεί να περιέχει δ ιάφορα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως το

μαγνήσιο, το ασβέστ ιο, το κάλιο κ.λπ. . Η μόνη επεξεργασία που επιτρέπεται στο φυσικό

μεταλλικό νερό είνα ι η αφαίρεση ή η προσθήκη δ ιοξειδίου του άνθρακα, οπότε το νερό

χαρακτηρίζεται ανάλογα ως «φυσικά ανθρακούχο», «με προσθήκη διοξε ιδ ίου του άνθρακα»

ή «ενισχυμένο με αέριο της πηγής».

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1.Άδεια λειτουργίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο

συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδεια λειτουργίας του

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .

2.Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ

ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση,

διακίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίνα ι  παραγωγός ή παρασκευαστής

θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ονΙσχύον Πιστοποιητ ικό περί εφαρμογής συστήματος δ ιαχε ίρισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι

χορηγηθεί από  κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την

παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.
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2ονΥπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότ ι έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα

εφόσον του ανατεθεί  η σχετ ική  προμήθεια.

3 Η μεταφορά θα γ ίνεται  με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα [ΚΥΑ 487/2000

(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] και όταν επιβάλλεται για το ε ίδος ψυγεία και μέχρι τους χώρους

αποθήκευσης του Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου

μεταφοράς κα ι το οποίο θα παραδίδεται  με το προϊόν.

Τα μεταφορικά μέσα πρέπε ι να ε ίνα ι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος

από Υγε ιονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας

Υγε ίας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται

από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .

Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπε ι να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει

κατά την διάρκε ια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτε ίτα ι, γάντια μιας

χρήσης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και την ποσότητα,

σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομε ίου, όπως επίσης και να παρέχε ι στην

επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και  στοιχείο που θα της ζητείτα ι σχετικά με τον

προσδιορισμό του είδους.

Τα είδη και οι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία,  η οποία θα

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πρ ιν την παράδοση.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.Κ.Τ.&Π..

2.Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγρ. 13 περί  ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και  της

οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.

3.Αγορανομική Διάταξη 14/89.

4.Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργε ίου Γεωργίας (γαιώδεις  προσμίξε ις , χαλίκ ια,

στελέχη φυτών) .

5.ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Δεκεμβρίου 2011σχετ ικά με τ ις ενδείξε ις ή τα σήματα που την αναγνώριση της

παρτ ίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα.

6.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 Γενικές Αρχές για την Ασφάλε ια των τροφ ίμων.

7.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

8.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επισήμανση

γενετ ικώς τροποποιημένων οργανισμών και για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και

ζωοτροφών που παράγονται από γενετ ικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την

τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

9.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετ ικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
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10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επ ισήμανση γενετικώς

τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την τροποποίηση της

οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

11.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής Τροφίμων.

12.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Γ ια τον έλεγχο των τροφίμων.

13.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβ ουλίου σχετικά με

τα υλικά και αντ ικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την

κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.

14.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κρ ιτήρια των

τροφίμων.

15.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα

βάσε ι του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από

τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.

16.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την

εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004, 882/2004,

και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.

17.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του Συμβουλίου γ ια τα

ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της

Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

18.Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των

Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, κα ι  882/2004 και την εναρμόνιση της Οδηγίας

2004/41/Ε.Κ.

19.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επ ί θεμάτων

διατροφής και υγε ίας που διατυπώνονται γ ια τα τρόφιμα.

20.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά

µε την ορθή πρακτ ική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε

επαφή µε τρόφιμα.

21.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετ ικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγε ίας

που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

22.ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ γ ια προσέγγιση των κρατών μελών σχετ ικά με την επ ισήμανση, την

παρουσίαση και την δ ιαφήμιση των τροφίμων.

23.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και των

ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

24.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
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Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και  των ονομασιών προέλευσης

των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

25.ΟΔΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ γ ια την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/13/ΕΚ όσον αφορά την

αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.

26.ΟΔΗΓΙΑ 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την

κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετ ικών με την υγιε ινή των τροφίμων και τους

υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και δ ιάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων

ζωικής προέλευσης που προορίζονται γ ια ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση

των οδηγιών του Συμβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και  της απόφασης 95/408 ΕΚ του

Συμβουλίου.

27.ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου γ ια προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατ ών

μελών σχετ ικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τ ις

όποιες  τροποποιήσεις  αυτής από τις  Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K, 2005/26

E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της Οδηγίας

2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατ ικών των τροφίμων.

ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετ ικά με τα

πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται  για

ανθρώπινη δ ιατροφή και όπως έχει  αυτή τροποποιηθεί(94/34/ΕΚ, 292/97).

28.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των

γεωργικών αγορών και ε ιδικών δ ιατάξεων για ορισμένα γεωρ γικά προϊόντα (εν ια ίος

κανονισμός ΚΟΑ).

29.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια γ ια συγκεκριμένους ρυπαντές και τ ις

όποιες  τροποποιήσεις  αυτού.

30.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενια ίας διαδικασίας έγκρισης για τα

πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και  τ ις  αρωματικές ύλες τροφίμων.

31.ΟΔΗΓΙΑ 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων

περιεκτικοτήτων γ ια τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα

φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τ ις όποιες

τροποποιήσε ις αυτής.

32.ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχε ι αυτή

τροποποιηθεί .

33.Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄  630/2007.

34.Α2-718/28-7-2014,  ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ

ΕΛΑΙΩΝ
1. Το ελαιόλαδο θα πρέπε ι να ε ίναι αρ ίστης ποιότητας και να πληροί τους όρους το υ Κ.Τ.Π

(άρθρα 70, 71, 73, 75) και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ , καθώς και τ ις ισχύουσες Υγειονομικές
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και Κοινοτικές Διατάξεις.

2. Τα μαγειρ ικά λάδια (ηλιέλαιο – αραβοσιτέλαιο ) θα πρέπει να ε ίνα ι σύμφωνα µε τ ις

διατάξεις του Κεφαλαίου VIII , του άρθρου 73 του Κ ώδικα Τροφίμων και  Ποτών και του

Παρατήματος Ι  και  ΙΙ ως προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

ΓΕΝΙΚΑ

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να ε ίναι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 ) και  να έχε ι

παραχθε ί απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.

Να μην εμφανίζε ι  οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχε ι από τις

οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξε ις χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του,

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του.

1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Ως "Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό" θεωρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό

2568/91 της ΕΟΚ και  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  1 α το

ελαιόλαδο που παράγεται  από  καρπούς ελιάς και  που είναι :

1.Υγιε ίς,  απαλλαγμένοι  από ξένες ύλες, εντομοκτόνα, σκου λήκια, έντομα κλπ. καλά πλυμένοι

και καθαροί .

2. Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γ ίνεται σε ελαιοτριβεία που

λειτουργούν µε άδε ια της αρμόδιας κρατικής αρχής.

3. Για την παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλε ιστικά και µόνο μηχανι κά μέσα χωρίς

οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με νερό, την καθίζηση, τη φυγοκέντριση

και τη δ ιήθηση.

4.  Να μην εμφανίζε ι  οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να µην παρέχει  από τ ις

οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδε ίξε ις χρ ησιμοποίησης κατά την παρασκευή του

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης. Επίσης να μην εμφανίζε ι

γεύση όξινη, π ικρή, μπαγιάτικη, ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα απέχθεια.

Να είνα ι στην πράξη απαλλαγμένο από σάπωνα, να µην περιέχει ξένες προς αυτό ουσίες

γενικά, ούτε μούργα.

5.  Να μην περιέχει  βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως και υπολείμματα δ ιαλυτ ικών μέσων. Να

µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να μην περιέχει τοξ ικές ουσίες (εντομοκτόνα,

κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα να ε ίναι μεγαλύτερη του 0,001%.

6. Να ε ίναι αυτούσιο και όχ ι από ανάμιξή του, με άλλα λάδια που προέρχονται από άλλους

καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης, σπορέλαια και ελαιόλαδα ακατάλληλα γ ια βρώση, ή

ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την ανασύνθεση λ ιπαρών οξέων πυρηνέλαιου με

γλυκερίνη.

7.Πρέπε ι να ε ίναι διαυγές στη θερμοκρασία των 20 ο C και  να έχει  τη φυσική χαρακτηριστική

ιδιάζουσα οσμή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.

Απαγορεύεται  ο χρωματισμός του με οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ουσία που μπορε ί να

προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Το χρώμα του να είναι αργυρόχρουν έως

αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο.
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Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχε ι τα παρακάτω ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ του Άρθρου 71 ( 1 ) του Κ.Τ.Π. και του

Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ.  2568/91

 ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2-0,8%

 Κ270 ≤ 0,20

 Κ232 ≤ 2,5

 ΔΚ ≤ 0,001

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 και  ενδιάμεση τ ιμή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0

 ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2

 ΚΗΡΟΙ ≤ 250

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 2 0 14677 -14705

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελαιολάδου 184-196)

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs) 75-94.

 ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg

 ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1 mg/Kg

 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg

 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ %: 1,3 µέγιστο

 ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO – PCDD/F-TEQ/gr λίπους

 ∆ΙΑΦΟΡΑ ECN42 -HPLC ΚΑΙ ECN42 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ : 0,2 µέγιστο.

 Περιεκτικότητα σε οξέα:

(α) Μυριστ ικό %: 0,05 μέγιστο. (β)  Λινολενικό %: 0,9 μέγιστο.

(γ)   Αραχιδικό %: 0,6 μέγιστο. (δ)  Εικοσανικό %: 0,4 μέγιστο.

(ε) Βεχενικό %: 0,2 μέγιστο. (στ) Λ ιγνοκηρικό %: 0,2 μέγιστο.

(ζ) Σύνολο των trans ισομερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05     μέγιστο.

(η) Σύνολο των trans ισοµερών του λ ινελαϊκού οξέος + των trans ισοµερών του

λινολενικού οξέος %: 0,05 μέγιστο

 Υγρασία και πτητικές ουσίες  στους 105 οC (µε τη μέθοδο της ξυλόλης): < 0,1%.

 Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό α ιθέρα ουσίες: < 0,1%.

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστ ικά υπόκεινται  σε αυτόματη τροποποίηση, ανάλογα

µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετ ικού Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και  του

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει vα παραδίδεται

συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λ ίτρων των (4,460 περίπου Kgr), απόλυτα καινούργια και

εντελώς αμεταχε ίριστα, αεροστεγώς κλε ισμένα και του αυτού καθαρού βάρους. Η συσκευασία
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θα πρέπει να διασφαλίζε ι  το αμετάβλητο της σύστασης από την επ ίδραση του περιβάλλοντος,

τη γνησιότητα του προϊόντος, καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως

προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ο ι συσκευασίες αυτές θα είναι

εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται  μετά τ ην πρώτη χρήση του.

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είνα ι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά HDP ή HDPE των 5

l i t ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  , σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειρ ιστικές απαιτήσεις

του Νοσοκομε ίου.

Στην συσκευασία θα πρέπε ι να αναγράφοντα ι στην Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες

ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδ ίου μεγέθους και χρώματος

μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος της ετ ικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από

το υπόβαθρο στο οποίο ε ίνα ι τυπωμένες και να δ ιακρ ίνονται  σαφώς από το σύνολο των

άλλων γραπτών ενδείξεων και σχεδίων που μπορε ί να υπάρχουν στη σήμανση, οι εξής

πληροφορίες   ΕΦΕΤ (ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

1. η ονομασία πώλησης - εξαιρετ ικά παρθένο ελαιόλαδο,

2. η ποιοτ ική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με

μηχανικές μεθόδους»,

3. ο προσδιορισμός της καταγωγής,

4. η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 l i t ) ,

5. το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή,

6. η ημερομηνία ελάχιστης δ ιατηρησιμότητάς του,

7. ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης,

8. οι συνθήκες δ ιατήρησης,

9. ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ

Μεταξύ των προαιρετ ικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται στη σήμανση ενός

ελαίου πρέπε ι, όπου εφαρμόζονται,  να πληρούν τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορε ί να αναγράφεται μόνο γ ια τα παρθένα

ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27°C κατά

την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με

υδραυλικά π ιεστήρια

β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί  να αναγράφεται  μόνο γ ια τα παρθένα ελαιόλαδα ή

για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται  σε λ ιγότερους από 27°C με δ ιήθηση ή

με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού,

γ) ο ι ενδείξε ις των οργανοληπτ ικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση/ή στην

οσμή να αναγράφονται (για το εξαιρετ ικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο) μόνον αν

βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτ ικής μεθόδου, η οποία πρ οβλέπεται από τον κανονισμό
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(ΕΟΚ) αριθ.2568/91,

δ) η ένδε ιξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί  να αναγράφεται  μόνον αν

συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδ ίου μεγέθους και στο ίδιο οπτ ικό πεδίο,

του δε ίκτη υπεροξε ιδίων, της περιεκτι κότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο

υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.  2568/91.

Οι υποχρεωτικές ενδείξε ις  που αφορούν:

• Την ονομασία πώλησης.

• Τον προσδιορισμό της καταγωγής.

• Τον αλφαριθμητικό κωδικό έγκρισης (μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα).

• Την καθαρή ποσότητα.

• Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας η οποία πρέπε ι να αναγράφεται στην κύρια

ετικέτα. Ως κύρια ετικέτα νοείτα ι αυτή που συσχετίζεται  με το κύριο οπτικό πεδ ίο.  «Κύριο

οπτικό πεδίο» θεωρείται το οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο ε ίναι το πιο πιθανό να δει

ο καταναλωτής με την πρώτη ματ ιά, κατά το χρόνο της αγοράς, και το οποίο δ ίνει  την

δυνατότητα στον καταναλωτή να αναγνωρίζε ι  αμέσως ένα προϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα

ή τη φύση του και  κατά περίπτωση, την εμπορική του ονομασία.

Τα δοχε ία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) μέσα σε ανθεκτ ικά

χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισμένα και  ασφαλισμένα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ πέντε (5) λίτρων

ΒΑΣΗ: Διαστάσεις  115Χ147mm

ΥΨΟΣ: 332

ΠΑΧΟΣ:  0,25 ΜΜ

ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35)

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Τ3

ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ: 400+ 4%

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ: ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα επικασσιτέρωσης, ΌΧΙ

Χρυσοβερνικωµένη ή Λ ιθογραμμένη ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ)

ΠΩΜΑ: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

1. Το υλικό και  η κατασκευή των δοχε ίων να ε ίναι  αρίστης ποιότητας ώστε:

α. Να εξασφαλίζεται  η συντήρηση του ελαιόλαδου γ ια τον χρόνο δ ιατηρησιμότητας

τουλάχιστον.

β.  Το περιεχόμενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλει το δοχε ίο ού τε να προσβάλλεται απ’  αυτό.

2. Πλευρικές συγκολλήσεις - προσαρμογή  πωμάτων σύμφωνα µε τον Κώδικα Τροφίμων (για

τα λευκοσιδηρά).
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3. Τα πώματα να ε ίναι  ανάλογων διαστάσεων, ώστε να µην δυσχεραίνεται  η στοίβαξη.

Τα χαρακτηριστ ικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασ ίας των δοχείων των πέντε (5) λ ίτρων ή

άλλης ανάλογης συσκευασίας  ε ίναι  τα  εξής:

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ε ίναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού. Βάρος χαρτονιού

τουλάχιστον 670 g/m 2 .

Αντοχή χαρτονιού κατά mul len 190 lb/ in 2 .

Οι δ ιαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να ε ίναι τέτοιες ώστε να ε ίναι δυνατή η συσκευασία

τεσσάρων (4) δοχε ίων πέντε λίτρων ή άλλης συσκευασίας , χωρίς να παραμένει κενός χώρος

μεταξύ των  δοχείων και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε να αντέχουν στις

μεταφορές  και  στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Γ ια την ασφάλιση - περίσφιξη των

χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση τους.

2. ΗΛΙΕΛΑΙΟ

Το ηλιέλαιο(Άρθρο73 ( 1 ) Β (Ε ιδ ικές Διατάξεις) ε ίνα ι το έλαιο που λαμβάνεται  από τα

σπέρματα του ηλίανθου (Hel ianthus annuus L),  με μηχανική διαδικασία . Να είναι Α

ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73 ( 1 ) του Κ.Τ.Π., παρθένο, δ ιαυγές,  με

ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και

ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, να ε ίνα ι στο

μέγιστο 2%.

Να έχει οσμή και γεύση την χαρακτηριστ ική του προϊόντος, απαλλαγμένο από ξένες οσμές

και τάγγιση.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73 ( 1 ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ του Κ.Τ.Π

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 225οC

ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2

ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10

ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1

ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) max 1,5

ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1

ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,467-1,469

ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 110-143
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ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 188 -194

ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 15

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %

C 14:0 Μυριστικό < 0,5

C 16:0 Παλμιτικό 3 - 10

C 16:1 Παλμιτελαικό < 1,0

C 17:0 Μαργαρικό –

C 17:1 Μαργαρελαικό -

C 18:0 Στεατικό 1 – 10

C 18:1 Ελαικό 14 – 35

C 18:2 Λινελαικό 55 – 75

C 18:3 Λινολενικό < 0,3

C 20:0 Αραχιδικό < 1,5

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5

C 22:0 Βεχενικό < 1, 0 C

22:1 Ερουκικό < 0, 5 C

24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5

C 24:1 Νερβονικό < 0,5

3. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

Το αραβοσιτέλαιο (Άρθρο73 ( 1 ) Β (Ειδικές Διατάξεις) ε ίνα ι το έλαιο που λαμβάνεται από τα

φύτρα του αραβοσίτου (Zea mays L) με μηχανική δ ιαδικασία . Να είναι  Α ποιότητας και  να

πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του Κ.Τ.&Π., παρθένο, διαυγές, μ ε ξανθωπό χρώμα και

ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές

ουσίες του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να ε ίνα ι στο μέγιστο 2%.

Να έχει οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος απαλλαγμένο από ξένες οσμές

και τάγγιση.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73 ( 1 ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ του Κ.Τ.Π

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 230οC

ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2
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ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10

ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1

ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05

ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) max 1,5

ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1

ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,465-1,468

ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 103-128

ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 187 -195

ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 28

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %

C 14:0 Μυριστικό < 0,3

C 16:0 Παλμιτικό  9-14

C 16:1 Παλμιτελαικό < 0,5

C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0

C 18:1 Ελαικό 24-42

C 18:2 Λινελαικό 34-62

C 18:3 Λινολενικό < 2,0

C 20:0 Αραχιδικό < 1,0

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5

C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συσκευασία των μαγειρικών ελαίων να ε ίνα ι θα ε ίνα ι πλαστικά δοχεία HDP ή HDPE των 5 l i t

ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  , σύμφωνα με τ ις  συνθήκες και  διαχειριστικές απαιτήσεις

του Νοσοκομε ίου

Τα χαρακτηριστ ικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των πέντε (5) λ ίτρων ή

άλλης ανάλογης συσκευασίας  ε ίναι  τα  εξής:

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ε ίναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού. Βάρος χαρτονιού

τουλάχιστον 670 g/m 2 .

Αντοχή χαρτονιού κατά mul len 190 lb/ in 2 .

Οι δ ιαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να ε ίναι τέτοιες ώστε να ε ίναι δυνατή η συσκευασία

τεσσάρων (4) δοχε ίων πέντε λίτρων ή άλλης συσκευασίας , χωρίς να παραμένει κενός χώρος
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μεταξύ των  δοχείων και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται  και να προσδένονται καλά, ώστε να αντέχουν στις

μεταφορές  και  στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Γ ια την ασφάλιση - περίσφιξη

των χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται  αυτοκόλλητες ταινίες  για την συγκόλληση τους.

H ημερομηνία παράδοσης των ελαιόλαδων  και μαγειρ ικών ελαίων να ε ίνα ι το πρώτο τέταρτο

του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς του .

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1. Άδεια λε ιτουργίας της Επιχε ίρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και  σε περίπτωση που ο

συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττ ικής και  άδεια λειτουργίας του

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει .

2.Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλε ιας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις  του προτύπου ΕΝ

ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα διαπ ιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή, αποθήκευση, δ ιακίνηση και

εμπορία  των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίνα ι  παραγωγός ή παρασκευαστής

θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ον Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλειας των

τροφίμων σύμφωνα  με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει

χορηγηθεί  από  κατάλληλα διαπ ιστευμένους φορείς  Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την

παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.

2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα

εφόσον του ανατεθεί  η σχετ ική προμήθε ια.

3 Η μεταφορά θα γ ίνεται  με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι  τους

χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπε ι να ε ίναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος

από Υγε ιονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται από τις κατά τ όπους Διευθύνσεις Δημόσιας

Υγε ίας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς.

Κατά  την ώρα παράδοση ο  μεταφορέας θα πρέπε ι να δ ιαθέτει Β ιβλιάριο υγείας και να φέρει

κατά την διάρκε ια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτε ίτα ι, γάν τια μιας

χρήσης.
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδε ι τα τρόφιμα  ως προς το ε ίδος και την ποσότητα,

σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του Νοσοκομε ίου, όπως επίσης και να παρέχε ι στην

επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και  στοιχείο που θα της ζητείτα ι σ χετικά με τον

προσδιορισμό του είδους.

Τα είδη και οι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία,  η οποία θα

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πρ ιν την παράδοση.

Από αναλύσεις που έχουν γίνε ι στην Φαρμακευτική Σχολή  Αθηνών για την χαρτογράφηση

του ελληνικού ελαιόλαδου  προκύπτει ότι ελαιόλαδα της πατρίδας μας υπερέχουν

σημαντικότατα σε υγειοπροστατευτ ικές ουσίες έναντι των ελαιόλαδων ανταγωνιστριών

χωρών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δ ιεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 στις ΗΠΑ και που

χρηματοδότησαν η εταιρεία Gaea και  το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το ελληνικό ποιοτικό

εξαιρετ ικό παρθένο ελαιόλαδο, με πλούσια περιεκτ ικότητα σε ελαιοκανθάλη, αποτελε ί

«ασπίδα» για το καρδιαγγειακό σύστημα και πλεονεκτε ί έναντ ι ελαιόλαδων άλλων χωρών με

τα οποία συγκρίθηκε στην έρευνα.

Η ουσία ελαιοκανθάλη «προδίδεται» από την πιπεράτη αίσθηση που αφήνει το λάδι στον

λαιμό και αποδε ικνύε ι  την υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου. Η αντιφλεγμονώδης ιδιότητά

της ε ίχε δ ιαπ ιστωθεί σε εργαστηριακό επίπεδο, ήδη από το 2005.

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν στην πρώτη κλιν ική έρευνα που έγινε για τον σκοπό

αυτόν στο Πανεπιστήμιο Davis των ΗΠΑ και στο Ερευνητ ικό Κέντρο Διατροφής του

υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι λε ιτ ουργε ί σαν φάρμακο, καθώς

αποτρέπει  τη δημιουργία θρόμβων με αποτέλεσμα να θωρακίζε ι  την καρδιά και να μειώνει

τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος και εγκεφαλικών.

Mansour AB, Gargouri B, Melliou E, Magiatis P, Bouaziz M., «Oil Quality parameters and Quantitative

Measurement of Major Secoiridoid Derivatives in Neb Jmel olive oil from various Tunisian origins using qNMR» .

J Sci Food Agric. 2016 Feb 3.

Karkoula E, Skantzari A, Melliou E, Magiatis P., <<Quantitative measurement of major secoiridoid derivatives in

olive oil using qNMR. Proof  of the artificial formation  of aldehydic oleuropein and ligstroside aglycon

isomers.>> J Agric Food Chem. 2014 Jan 22;62(3):600-7.

Sacchi R, Paduano A, Savarese M, Vitaglione P, Fogliano V. <<Extra virgin olive oil>>: from composition to

“molecular gastronomy”.

Vázquez-Araújo L, Adhikari K, Chambers E, Chambers DH, Carbonell-Barrachina AA.<< Cross-cultural

perception of six commercial olive oil>>s: a study with Spanish and US consumers. Food Sci Technol Int

2015;21(6):454-66.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Τ.&Π.  Άρθρα (70, 71, 73,75) και παραρτήματα Ι και  ΙΙ .

1   Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης

Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.

2  Κανονισμός 1335/2013 Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 της Επιτροπής της

13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετ ικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

29/2012 γ ια τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.

3  Κανονισμός 1019/2002 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1019/2002 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου

2002 για τ ις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (αντ ικ αταστάθηκε από τον Κανονισμό

29/2012) &   ΚΥΑ  255610 /2003.

4  Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της

27ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών και την

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.92/72, (ΕΟΚ) αριθ.234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και

(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ΚΥΑ 323902/2009   Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τ ις προδιαγραφές εμπορίας του

ελαιόλαδου (ΦΕΚ 026/Β΄-18.09.2009) Απόφαση αριθ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07. 2014)

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

5  Κανονισμός 2568/91 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου

1991 σχετ ικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και  των

πυρηνέλαιων καθώς και με τ ις μεθόδους προσδιορισμού ως έχε ι τροποποιηθε ί (Έχει

τροποποιηθεί  από τους Κανονισμούς.  3682/91/ΕΟΚ, 1429/92/ΕΟΚ, 1683/92/ΕΟΚ,

1996/92/ΕΟΚ, 3288/92/ΕΟΚ, 183/93/ΕΟΚ, 620/93/ΕΟΚ, 177/94/ΕΟΚ, 2632/94/ΕΟΚ,

656/95/ΕΟΚ, 2527/95/ΕΟΚ, 2472/97/ΕΟΚ. 282/98/ΕΟΚ, 2248/98/ΕΚ, 379/1999/ΕΚ,

455/2001/ΕΚ, 2042/2001/ΕΚ, 796/2002/ΕΚ, 1989/2003/ΕΚ, 702/2007/ΕΚ, 640/2008/ΕΚ).

6  Κανονισμός 299/2013 Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 299/2013 της Επιτροπής της

26ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετ ικά με

τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με

τις μεθόδους προσδιορισμού.

7  Κανονισμός 1348/2013 Εκτελεστ ικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2013 της Επιτροπής της

16ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991 σχετικά

με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και  των πυρηνέλαιων καθώς και

με τ ις μεθόδους προσδιορισμού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

25ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους

καταναλωτές.
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2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκ ού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετ ικά με τους ισχυρισμούς επ ί θεμάτων διατροφής και υγείας που

διατυπώνονται γ ια τα τρόφιμα.

2.α.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 γ ια τη

θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και  ε ιδ ικών διατάξεων γ ια ορισμένα

γεωργικά προϊόντα.

3 Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γ ια προσέγγιση

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη

διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.

4 Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής γ ια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον

αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο

προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγί α 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου.

5 Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10 η ς

Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή

των συστατικών των τροφίμων.

6  Οδηγία 2008/5/ΕΚ  σχετ ικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,

υποχρεωτικών ενδε ίξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥ ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την

κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να ε ίνα ι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.& Π

άρθρα 122,124,133, τ ις ισχύουσες  κοινοτικές και  υγειονομικές δ ιατάξε ις.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα χρησιμοποιούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης από τα οποία θα παρασκευάζονται ,

πρέπε ι να ε ίναι  φρέσκα νωπά πρώτης κατηγορίας και κατά προτίμηση Ελληνικής παραγωγής.

Σε κάθε κουτ ί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξ ίτηλη μελάνη σε χάρτ ινη

ταινία που περιβάλλε ι το σώμα του κουτιού, οι παρακάτω ενδείξε ις ανάλογα με το

περιεχόμενο και  σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και  τ ις

ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξε ις τα εξής:
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(1)  Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.

(2)  Η κατηγορία και το ε ίδος του Τροφίμου.

(3)  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.

(4)  Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατ ικών του υγρού πληρώσεως.

(5)  Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και  η διεύθυνση ή η έδρα της επιχε ιρήσεως.

(6) "Ανάλωση κατά προτ ίμηση πριν από το τέλος ………..", η οποία να αναγράφεται  με

ανεξίτηλους χαρακτήρες,  πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνεται σύμφωνα µε την

παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τ ις ισχύουσες

Αγορανομικές Διατάξεις.

(7)  Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 89/396).

(8)  Η χώρα παρασκευής.

Οι χάρτινες ταινίες πρέπει  να κατασκευάζονται από ανθεκτ ικό και καλής ποιότητας χαρτί .  Η

κόλλα που χρησιμοποιε ίτα ι γ ια την επικόλληση των ταιν ιών, πρέπε ι να ε ίναι αρίστης

ποιότητας και η εργασία επ ικολλήσεως επιμελημένη, γ ια να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια

διατήρηση των ταινιών στα κουτιά.

Στα χαρτοκιβώτια πρέπει  να γράφονται  έκτυπα και στ ις δύο κατακόρυφες μεγαλύτερες

Πλευρές, στην Ελληνική, ο ι παρακάτω ενδείξε ις :

1. Η περιγραφή  του προϊόντος.

2. Το καθαρό βάρος.

3. Το όνομα και  η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επ ιχε ιρήσεως.

4. Η χώρα προέλευσης.

5.   Η  ημερομηνία και το έτος παραγωγής.

6.  "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ……………..".

7.   Κωδικός παρτίδας.

8.  Ο αριθμός των κουτ ιών και το βάρος του περιεχομένου κάθε κουτ ιού.

Οι περ ιέκτες πρέπε ι να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π. σχετ ικά με τη συσκευασία

Άρθρο 9, την επισήμανση Άρθρο 21 τ η συντήρηση και την μεταφορά του προϊόντος

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του οδηγού Υγιε ινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9 και τ ις ισχύουσες

διατάξεις σήμανσης τροφίμων.

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.  1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την

κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
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Τα προϊόντα πρέπει να ε ίναι συσκευασμένα  (σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα

Τροφίμων, Άρθρα 9, 22 και 28)   σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά χωρητικότητας ανάλογα

µε το ζητούμενο προϊόν.

Τα λευκοσιδηρά κουτιά πρέπει  να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και  ανθεκτικότητα, να

µην παρουσιάζουν διαρροές,  δ ιατρήσε ις , διαβρώσεις,  οξειδώσεις  και γενικά ανωμαλίες  οι

οποίες  μπορούν να επηρεάσουν την υγιε ινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.

Πρέπει να μην παρουσιάζουν αναδιπλώσεις  άκρων , μυτίασμα στις ρα φές, σκούριασμα,

διόγκωση τα  δε κουτιά να συσκευάζονται  σε χαρτοκιβώτια. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα

κουτ ιά να εξασφαλίζουν, απόλυτη στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και

ουδέτερη συμπεριφορά έναντι του περιεχομένου.

Οι κορμοί  των κουτιών κα ι τα πώματα να έχουν κατασκευαστεί από καινούργιο λευκοσίδηρο,

πάχους τουλάχιστον 0,19mm και 0,20mm αντ ίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο

(βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8 gr/m 2 τουλάχιστον εσωτερικά και  5,6 gr/m 2

εξωτερικά).

Τα λευκοσιδηρά κουτ ιά συσκευασίας ε ίναι  δυνατόν να ε ίναι ' ' stackable ' '  (γ ια εύκολη

τοποθέτηση του ενός πάνω στο άλλο), χωρίς οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση τεχνικών

παραμέτρων. Σχήμα κυλινδρικό Μέγεθος – διαστάσεις  ανάλογα του  βάρους του

περιεχομένου.

Οι συσκευασίες  του ενός (1) Kgr να έχουν  πώματα του τύπου easy open για εύκολο και

λειτουργικό άνοιγμα.

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ε ίναι καινούρια,  κατασκευασμένα από καλής ποιότητας χαρτί.

Πρέπει να ε ίνα ι από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά MULLEN τουλάχισ τον 190 lb/ in 2 .  Οι

διαστάσε ις των χαρτοκιβωτίων πρέπε ι να ε ίνα ι τέτοιες, ώστε να ε ίναι δυνατή η συσκευασία

του προϊόντος χωρίς να υπάρχει  κενός χώρος μεταξύ κουτιών και  τοιχωμάτων

χαρτοκιβωτίων.

Επισημαίνεται ότ ι υποχρεωτικά θα αναγράφεται  η Εμπορική ονομα σία και  συσκευασία των

ειδών.

Η ημερομηνία παράδοσης όλων των προϊόντων θα ε ίναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της

συνολικής διατηρησιμότητας του

Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος ε ίνα ι απαραίτητη, με ποινή αποκλε ισμού,

βάσε ι του οποίου θα γίνει κα ι η παραλαβή του είδους  μετά την κατακύρωση του

διαγωνισμού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α) ΚΟΜΠΟΣΤΑ  ροδάκινο μισό  (συμπύρηνο ροδάκινο, Prunus perska) ή μείγμα (κοκτέ ιλ)

φρούτων και κομπόστα ροδάκινο (συμπύρηνο ροδάκινο, Prunus pers ika) μισό, σε ελαφρύ

σιρόπι.  Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται  για την παρασκευή των κομποστών πρέπει  να

πληρούν όλους τους όρους για τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης που αναφέρονται στο
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Κεφάλαιο «Διάφορα τρόφιμα  φυτ ικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π  άρθρα 118,119 1 22, 133.

Τα φρούτα για την παρασκευή των  θα  πρέπε ι να ε ίνα ι απολύτως  υγιή, ώριμα, µε

κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτ ικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους

όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  543/2011.

1. Να ε ίναι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι) .

2. Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.

3. Να ε ίναι  απαλλαγμένοι  πρακτικώς από χώματα, λάσπη, ρύπανση και  γενικά από κάθε ξένη

ανόργανη ή οργανική ύλη.

4. Γενικά πρέπε ι να ε ίναι  καλής ποιότητας.

5. Να προέρχονται από φρούτα (τα ροδάκινα) που η δ ιάμετρος της ισημερινής γραμμής

πρέπε ι να κυμαίνεται  από 67 έως 73 mm (τεμάχια ήμισυ ανά συσκευασία 20 -24).

Τα συστατικά να ε ίναι φρούτο, νερό, ζάχαρη, μέσο όξυνσης (ρυθμιστής οξύτητας) . Η

στερεή φάση πρέπει να έχει συνεκτ ική και τρυφερή υφ ή, χωρίς ελαττώματα και κηλίδες.  Το

υγρό πληρώσεως να ε ίνα ι διαυγές και απαλλαγμένο από αιωρούμενες ξένες ύλες.

Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ.: Ασκορβικά

Ε300, Ε301, Ε302, Κ ιτρικά Ε330, Ε331, Ε332, Ε333, πηκτ ίνη Ε44 0 (εκτός από κομπόστες

μήλου) και χλωριούχο ασβέστ ιο Ε509.

Τα φρούτα που θα περιέχονται στο μείγμα (κοκτείλ) για την παρασκευή των  θα πρέπει  να

είναι  απολύτως υγιή, ώριμα, µε κανονικούς μακροσκοπικούς και  οργανοληπτικούς

χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π.. Να ε ίναι

πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι). Η σύνθεση να περιέχε ι πέντε τουλάχιστον φρούτα κατά

προτ ίμηση ροδάκινο, ανανά, μήλο, κεράσι,  σταφύλι.

Επιτρεπόμενα όρια διαλυτών στερεών br ix 14% έως 16%

Κομπόστα ροδάκινο με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, επιτρέπεται  να

περιέχουν γλυκαντικά (Ε950, Ε951, Ε952, Ε954, Ε955, Ε959, Ε961, Ε962), σύμφωνα με τους

όρους του παραρτήματος του άρθρου 68 του Κ.Τ .Π..

H ημερομηνία δ ιατηρισημότητας να αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στην επ ικολλημένη

ετικέτα.

Οι προσφερόμενες συσκευασίες να ε ίνα ι των τριών (3) και του ενός (1) Kgr μικτού

βάρους, καθαρού βάρους των 2,600 και 0,820 περίπου Kgr αντίστοιχα και  το οποίον θα

αναγράφεται  μαζί  με το στραγγισμένο 1,500 gr και 470 gr περίπου.

Β) ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΗ

1. Τοματοπολτός μ.β 5 Kgr . Καθαρό βάρος 4,500 Kgr ή άλλη ανάλογη συσκευασία  ,

σύμφωνα με τ ις συνθήκες και  δ ιαχε ιριστ ικές απαιτήσεις  του Νοσοκομείου.

Για την παρασκευή  του τοματοπολτού θα πρέπε ι να έχουν χ ρησιμοποιηθεί  νωποί καρποί

τομάτας, οι οποίο ι πρέπει να ε ίναι απολύτως υγιε ίς, ώριμοι, µε κανονικούς μακροσκοπικούς

και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του

Κ.Τ.Π δηλαδή:
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1. Να ε ίναι  πρόσφατης συλλογής (φρέσκοι) .

2. Να ευρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης.

3. Να είνα ι απαλλαγμένοι  πρακτικώς από χώματα, λάσπη, ρύπανση και  γενικά από κάθε ξένη

ανόργανη ή οργανική ύλη.

4. Να μην είνα ι χρωματισμένοι τεχνητά με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία ή µε

την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου.

5. Να μην έχουν προσβληθεί από παράσιτα ή να εμφανίζουν αλλοιώσεις στη σύσταση και

τους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες.

6. Να μην προέρχονται από φυτά που έχουν ραντισθεί με φυτοφάρμακα όπως παραθείο,

μαλαθε ίο, αρσενικούχα ή μολυβδούχα σκευάσματα κλπ, και που να έχουν συλλεγε ί πριν

από τον καθοριζόμενο χρόνο που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας ή να παρουσιάζουν

κατάλοιπα τέτοιων ουσιών, που ε ίναι  επ ικ ίνδυνες για τη δημόσια υγε ία.

Ο τοματοπολτός (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π.) , μακροσκοπικά εξ εταζόμενος,  πρέπε ι:

1. Nα έχε ι πολτώδη και  ομοιογενή σύσταση, χρώμα ανοικτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο

χωρίς κηλίδες βαθύτερου χρώματος, με υφή αισθητά συνεκτ ική, οσμή και  γεύση

ευχάριστη, χαρακτηριστ ική του είδους.

2. Nα ε ίναι  απαλλαγμένο από σπόρους, τεμάχια τομάτας και  γενικότερα ξένες προς το

προϊόν ύλες.

3. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να ε ίνα ι άψογοι , χωρίς να

παρέχουν ενδείξε ις γ ια ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.

Δεν θα πρέπε ι να έχε ι γίνε ι  τεχνητός χρωματισμός του  με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.

4. Nα ε ίναι  πρόσφατης παραγωγής από τομάτες τελευταίας εσοδε ίας.

5. Nα είναι διπλής ή τρ ιπλής συμπύκνωσης με στερεά συστατ ικά προερχόμενα αποκλειστικά

από το χυμό τομάτας, τουλάχιστον 28% ή 36% αντίστοιχα. Επιτρέπεται η προσθήκη

μαγε ιρικού άλατος. Η περιεκτ ικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτριο,

μπορεί  να ανέρχεται σε ανώτατο ποσοστό 3%.

Οτοματοπολτός να ε ίναι  συσκευασμένος (Α) συσκευασία  και να παραδίδεται σε

λευκοσιδηρά κουτ ιά, σχήματος κυλινδρικού  5 Kgr , καθαρού  βάρους 4,500 Kgr περίπου

ή άλλη ανάλογη , σύμφωνα με τ ις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσε ις του

Νοσοκομε ίου  . Τα κουτ ιά θα συσκευάζονται (Β συσκευασία)  σε χαρτοκιβώτια των

τεσσάρων (4) ή 12 ή 24 κουτιών  κατά χαρτοκιβώτιο. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα υλικά

συσκευασίας και ο τρόπος κατασκευής των κουτιών πρέπει να ε ίναι σύμφωνα µε τα

διεθνώς παραδεκτά γ ια την επίτευξη άρτιων κουτιών δηλαδή πρέπει  να εξασφαλίζουν

στεγανότητα, δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμ περιφορά ως προς

το περιεχόμενο.

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά έκτυπα ή με ανεξ ίτηλη

μελάνη στην χάρτ ινη ταινία που περιβάλλε ι το σώμα του κουτ ιού τα εξής:

(1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής.

(2) Η κατηγορία και  το ε ίδος του Τροφίμου.
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(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου σε Kgr.

(4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατ ικών από το χυμό της τομάτας µε τη

φράση "Περιεχόμενα συστατ ικά από το χυμό της τομάτας …………………….%".

(5) Βενζοϊκό νάτριο…………….%.

(6) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επ ιχειρήσεως.

(7) "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ………..", η οποία να αναγράφεται με

ανεξ ίτηλους χαρακτήρες ,  πάνω στο μέταλλο   και να συμπληρώνεται  σύμφωνα µε την

παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών και τ ις ισχύουσες

Αγορανομικές Διατάξε ις .

(8)   Κωδικός παρτ ίδας.

(9)   Η χώρα παρασκευής .

(10) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα.

2. Ντοματάκια αποφλοιωμένα ολόκληρα ή τεμαχίων 3 Kgr (καθαρό βάρος 2,500 gr) ή του

ενός(1) Kgr

Tα παραπάνω προϊόντα (Άρθρο 124 του Κ.Τ.Π) να προέρχονται από καρπούς τομάτας με

ομοιόμορφο ερυθρωπό χρώμα της ώριμης ντομάτας με υγρή φάση, απαλλαγμένη από ξένες

ύλες, χωρίς  καρυκεύματα.

Να είναι πρόσφατης εσοδείας,  καθαρά και τρυφερά, φυσιολογικού χώματος, κανονικά

ανεπτυγμένα.

- Να μην έχουν ανώμαλη οσμή, να µην περιέχουν ξένες ύλες και να µην παρουσιάζουν

φαινόμενα σήψεως ή ευρωτίασης.

- Να ε ίναι  απαλλαγμένα από παράσιτα και έντομα.

- Να μην περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

- Δεν θα πρέπε ι να έχε ι γίνει  τεχνητός χρωματισμός του με οποιαδήποτε μέθοδο ή ουσία.

Επί της συσκευασίας να αναγράφονται  ευκρινώς το επ ί τοίς % περιεχόμενο σε ντοματάκια

(60%) περίπου, το υγρό πληρώσεως (χυμός ντομάτας 40%) περίπ ου καθώς και ο ρυθμιστής

οξύτητας.  Τα προϊόντα πρέπε ι να ε ίνα ι συσκευασμένα σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά

χωρητικότητας 3 Kgr , καθαρού βάρους 2550gr περίπου και στραγγισμένου 1500 gr περίπου

ή του ενός Kgr , καθαρού βάρους 800 gr περίπου και στραγγισμένου 480 gr περίπου. Τα

κουτ ιά να ε ίνα ι  σκευαζόμενα σε χαρτοκιβώτια των 6 τεμαχίων και 24 ή 12 τεμάχια

αντίστοιχα. Γενικά τα χρησιμοποιούμενα κουτιά να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα

μακροχρόνιας συντήρησης και ουδέτερη συμπεριφορά έναντι  του περιεχο μένου.

3 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  τεμαχισμένα

Μανιτάρια κονσέρβα (Άρθρο123 του Κ.Τ.Π.)  ε ίνα ι το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπά

μανιτάρια, ολόκληρα ή τεμαχισμένα καλλιεργουμένων ποικ ιλιών του γένους AGARICUS η

PSALLIOTA μέσα σε νερό ή χυμό των μανιταριών, έχε ι υποστε ί κατάλληλη θερμική

επεξεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του από αλλοιώσεις και ε ίναι συσκευασμένο
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σε κλε ιστούς περιέκτες. Προαιρετ ικά μπορε ί να προστεθεί αλάτι , ξύδι, μπαχαρικά, αρτύματα

και ασκορβικό οξύ ως αντιοξε ιδωτικό.

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Το προσφερόμενο είδος να ε ίναι μανιτάρια κομμένα σε λευκοσιδηρά κουτιά του ενός (1) Kgr

μικτού βάρους, καθαρού βάρους των 800gr περίπου και στραγγισμένου 460 gr περίπου.

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη έχουν υπολογισθε ί σύμφωνα με τα

μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία γ ια τ ις  ανάγκες των

σιτ ι ζομένων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

1.Αδεια λειτουργίας της Επιχε ίρησης 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 υπάρχε ι. Η  επιχείρηση τροφίμων πρέπει  να

προσκομίσει κα ι την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την K.Y.Α.

Αριθμ. 15523 /2006 όλες ο ι επιχειρήσεις  τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή

έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’

αριθμό. 852/2004 περί 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 γ ια την υγιε ινή των τροφίμων.

2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχε ίρ ισης της ασφάλειας των

τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000 )] σύμφωνα με τ ις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ

ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα δια πιστευμένους φορείς

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση,

διακίνηση και  εμπορία  των προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει  να προσκομίζε ι  τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιε ί  στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά

που αυτό ζητείται .

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν ε ίνα ι  παραγωγός ή παρασκευαστής

θα πρέπει  να επισυνάψει:

1ον Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρ ισης της ασφάλειας τ ων

τροφίμων σύμφωνα με τ ις απαιτήσε ις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχε ι

χορηγηθεί από  κατάλληλα δ ιαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την

παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.

2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των

όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο  προμηθευτή  με τα προϊόντα σε

περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.

3 Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)  θα γ ίνεται με καθαρά και απολυμασμένα
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μεταφορικά μέσα και  μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.

Τα μεταφορικά μέσα, πρέπε ι να ε ίναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος

από Υγε ιονομικής πλευράς,  η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας

Υγε ίας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς.

Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπε ι να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει

κατά την διάρκε ια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτε ίτα ι, γάντια μιας

χρήσης.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το ε ίδος και την ποσότητα,

σύμφωνα με την δοθε ίσα παραγγελία του  Νοσοκομε ίου, όπως επ ίσης και να παρέχε ι στην

επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και  στοιχε ίο που θα της ζητε ίται σχετ ικά με τον

προσδιορισμό του είδους.

Τα είδη και οι  ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία,  η οποία θα

δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την δ ιατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Κ.Τ&Π άρθρο 11 παράγ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της

οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου γ ια την γενική ασφάλεια των τροφίμων.

2. Κ.Τ.&Π άρθρα 122,124,133 .

3. Αγορανομική Διάταξη 14/89.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/202 Γενικές Αρχές γ ια την Ασφάλεια των τροφίμων.

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  άρθρο 18 γ ια την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιε ινής  Τροφίμων.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Για τον έλεγχο των τροφίμων.

8. Κ.Υ.Α.155523/31.8.2006 Περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των

Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, και 882/2004 και την εναρμόνιση της Οδηγίας

2004/41/Ε.Κ.

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και  την επισήμανση γενετ ικώς

τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και γ ια την  τροποποίηση της

οδηγίας 2001/18/ΕΚ .

10. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ γ ια προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την

παρουσίαση και την δ ιαφήμιση των τροφίμων.

11. ΟΔΗΓΙΑ 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/ 13/ΕΚ όσον αφορά την

αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.

12. Την 37227/87 άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδε ις προσμίξεις , χαλίκ ια,

στελέχη φυτών) .
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13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί  θεμάτων

διατροφής και υγε ίας που διατυπώνονται γ ια τα τρόφιμα.

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.  2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά

µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικε ιμένων που προορίζονται να έλθουν

σε επαφή µε τρόφιμα.

15. ΟΔΗΓΙΑ 2011/91 / ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Δεκεμβρίου 2011σχετ ικά με τ ις ενδε ίξε ις  ή τα σήματα που την αναγνώριση της

παρτ ίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμα.

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπι ση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα

βάσε ι του κανονισμού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την παρέκκλιση από

τον κανονισμό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατ ικώ ν δ ιατάξεων σχετ ικά με την

εφαρμογή του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Κ.)  853/2004, 882/2004,

και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004.

18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1234/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των

γεωργικών αγορών και ε ιδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα(ενια ίος

κανονισμός ΚΟΑ) .

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των

τροφίμων.

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 510/20.03.2006 γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των

ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του

Συμβουλίου γ ια την προστασία των γεωγραφικών ενδε ίξεων και των ονομασιών

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τ ις

όποιες  τροποποιήσεις  αυτού.

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενια ίας διαδικασίας έγκρισης για

τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τ ις αρωματικές ύλες τροφίμων.

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα

ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και  γ ια την τροποποίηση της

Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

25. ΟΔΗΓΙΑ 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων

περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα

προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τ ις

όποιες  τροποποιήσεις  αυτής.



102

26. ΟΔΗΓΙΑ 89/107/ΕΟΚ. σχετ ικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχε ι αυτή

τροποποιηθεί .

27. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και  Φ.Ε.Κ Β΄ 630/2007.

28. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 γ ια τη θέσπιση

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και  των μεταποιημένων

οπωροκηπευτικών.

29. K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’/31-8-2006) Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’  αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004

και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της

Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ

ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο»

Της επιχείρησης……………………………………, με έδρα……………................, οδός…….....................,

αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………....

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

Τιμή

Προσφοράς

(στο

σύστημα)

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  %

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ

Σ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 330 ml

2 ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΙΑΛΗ 400
ΓΡΑΜ.

3 ΑΛΑΤΙ ΧΥΜΑ

4 ΑΛΕΥΡΙ Τ.Π. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΙΛΟΥ

5 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚ. 160
ΓΡΑΜ.

6 ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ

7 ΑΥΓΑ

8 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ

9 ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 10 ΓΡΑΜ.

10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕ 7,5% ΛΙΠΑΡΑ
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΟΥΤΙΟΥ

11 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
500 GR

12 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
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13 ΔΙΟΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ

14 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5
ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ ΤΕΜ

15 ΕΛΙΕΣ ΔΟΧΕΙΟ 13 ΚΙΛΑ ΣΕ ΤΕΜ

16 ΖΑΜΠΟΝ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 200
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

17 ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ

18 ΖΑΧΑΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ, ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΜ

19 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 2KG ΣΚΟΝΗ

20 ΖΥΜΑΡΙΚΑ NO.10

21 ZYMARIKA NO.6

22 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΙΔΕΣ

23 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΤΟ

24 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

25 ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ 4 ΚΙΛΩΝ ΣΕ ΤΕΜ

26 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ

27 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ.

28 ΚΑΡΥ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΟΥ

29 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

30 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

31 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

32 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250 ΓΡΑΜ.

33 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 5 Kg

34 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

35 ΚΡΑΣΙ ΦΙΑΛΗ 1,5 LT

36 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΚΙΛΑ

37 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330 ML

38 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 5 LT

39 ΛΟΥΜΠΟΥΝΙΑ

40 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 2,5 ΚΙΛΑ

41 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 500 ΓΡΑΜ.

42 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20 ΓΡΑΜ
(ΦΡΑΟΥΛΑ-ΡΟΔ-ΚΕΡ.)

43 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΕ ΚΙΛΑ

44 ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΕ ΚΙΛΑ

45 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 ΓΡΑΜ.

46 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 350
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

47 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1,5 LITR
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48 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 18,9 ΛΙΤΡΑ

49 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
3KG ΣΕ ΤΕΜ

50 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 5KG ΣΕ ΤΕΜ

51 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 330 ml

52 ΞΥΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

53 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 5 ΚΙΛ

54 ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΚΙΛΟΥ

55 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΝΗ

56 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ
(ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml)

57 ΠΟΥΡΕΣ ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

58 ΠΟΥΡΕΣ ΣΕ ΝΥΦΑΔΕΣ 25 KGR

59 ΡΕΒΥΘΙΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

60 ΡΙΓΑΝΗ ΣΕ ΚΙΛΑ

61 ΡΙΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΕ ΚΙΛΑ

62 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΕ ΚΙΛΑ

63 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

64 ΤΑΡΑΜΑΣ

65 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 100 ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΤΙ

66 ΦΑΒΑ

67 ΦΑΚΕΣ

68 ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

69 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

70 ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ (ΞΕΡΑ)

71 ΦΙΔΕΣ ΚΟΦΤΟΣ ΣΕ ΤΕΜ

72 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 300 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

73 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ (ΣΥΣΚ. ΣΕ ΔΥΟ)

74 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 250 ml

75 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 Lt

76 ΧΑΛΒΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

77 ΧΑΜΟΜΗΛΟ 100 ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΤΙ

……………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)

* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής
λιανικής πώλησης του είδους,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτού στον Φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

(ΣυμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα  την  …………………. του μηνός……………………………., οι υπογράφοντες το παρόν,

από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και   εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή

…………………………………… και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ……………… Δ/νση

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ΔΟΥ  ……………………

, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  …………………………………………………  πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του

Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο οποίος , νομίμως

παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και

συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για  την   προμήθεια που

κατακυρώθηκε με την απόφαση …………………………………. του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Με την με αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν.

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της

παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία …………………………

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ……../2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού

Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει

την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος»

ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα

σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών,

θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του

παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί

κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07

«Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και

λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε

προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και τo

ποσοστό έκπτωσης μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων  ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να

αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες  ανάλογα με τις ανάγκες των

Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο

Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του,

μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει

τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός δύο (2) εργασίμων

ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν

είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα υπογραφής

αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη

του προμηθευτή .

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον

Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής

για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει

κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης

λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του

συνόλου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια

επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου  με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ’ ονόματι του

προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του

ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική

ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν.

4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές

Προδιαγραφές της με αρ. ………./ 2016 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που

τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με

τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………./ 2016 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..# αριθ.

εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. .
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ΑΡΘΡΟ 8

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν

οι όροι του με αρ. ………../2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική

προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα

στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε

άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του

Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από

τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος

δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των

επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες

εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη

σύναψη δημόσιας σύμβασης

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα

αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα

έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για

τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση

πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν

υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη

δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από

πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα

κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει

το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ),

όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών

αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής

του eEEEΣ.
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3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε

διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι

και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την

ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της

διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε

διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σημειώνονται τα εξής:

 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης

σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να

πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο

λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης

στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι

μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και

 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

4.  Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω

του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως

αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο

αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13)

ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το

οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η
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εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης

σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να

πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο

λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με

ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να

συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν

ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα

φορέα.

- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57

παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές

σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς

εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).

- Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι

υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και

δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες

αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες

φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους

αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον

αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε

άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί

φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών

των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες

φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους

αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).

- Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:



113

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

- Α: Καταλληλότητα.

- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.Ε.Ε.Σ


