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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ιοικητής  του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας  λαµβάνοντας υπόψιν: 

1. Την αριθ. 4η  συνεδρίαση/28-04-2017 θέµα 6ο  του ∆.Σ.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου µε απευθείας ανάθεση  και κριτήριο την 

χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ» 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜ/ΝΙΑ:22/06/2017 
ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ 
ΩΡΑ:12 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ :09-06-2017 
ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΕΩΣ: 21-06-2017 
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΩΡΑ: 2:30 µ.µ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
 

19300 € πλέον ΦΠΑ 

CPV 15500000-3 
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

ΚΑΕ 1511αν ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ Γ.Ν ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1 ΕΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΜΗΝΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ 
ΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 
(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ   που βαρύνουν τον 
προµηθευτή). 
 
 
 
  

2 % υπέρ ψυχικής υγείας 
0,10% ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
3 % υπέρ Χαρτοσήµου & 20% ΟΓΑ Χαρτ. 
επί τις ανωτέρω κρατήσεις    
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία 
τιµολογίου προ ΦΠΑ). 
4%  (Στην καθαρή αξία τιµολογίου µείον τις 
κρατήσεις) 
   Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο (Ο 
προσφέρων  υποχρεούται µε την προσφορά 
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % 
στο  οποίο υπάγεται το είδος).   
    Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

• Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους σε 

ξεχωριστό φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής φορολογική και ασφαλιστική 

ενηµερότητα. 

• Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται 

• Πιστοποίηση συστήµατος HACCP ή ISO 22000:2005. Οι προµηθευτές θα πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP ή ISO 

22000:2005 για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, εµπορίας και διάθεσης των 

χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει επιπλέον, 

να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP ή ISO 

22000:2005 του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση 

που η επιχείρηση δεν διαθέτει κατά την καταληκτική ηµ/νία υποβολής των 

δικαιολογητικών στον διαγωνισµό πιστοποιητικό αλλά βρίσκεται σε διαδικασία 
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πιστοποίησης, θα πρέπει να προσκοµίσει στοιχεία (µελέτη ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 

από το διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ή βεβαίωση από το διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης ότι βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης) από τα οποία προκύπτει η 

συµµόρφωση της ως προς αυτό και ότι ακολουθεί τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής, καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής (στον υποφάκελλο 

τεχνικής προσφοράς). 

• Oι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986 να δηλώνουν ότι ανήκουν στις κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίµων 

µικρού δυναµικού εφόσον δεν προσκοµίσουν πιστοποιητικό HACCP ( στον 

υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς). 

 

• Επιπλέον µαζί µε την τεχνική προσφορά θα υποβάλλεται και Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

για κάθε περίπτωση συµµετέχοντος στην Πρόσκληση που θα δηλώνει ότι όλα τα 

προσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και µε προδιαγραφές τις καθοριζόµενες 

κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις  ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

 

 

                                                      ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της 

εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προµήθεια που αφορά και τον 

αριθµό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο 

φάκελο που θα περιέχει υποφάκελλο δικαιολογητικών συµµετοχής, υποφάκελλο 

τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο οικονοµικής προσφοράς.Υποχρεωτικά σε 

δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

• 2. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

• 3.Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες, από την εποµένη της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
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προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο ίσο µε την ισχύ της προσφοράς. 

• 4. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό 

αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν 

γίνονται δεκτές. 

•  5 Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται µέσα στο χρόνο που ορίζει η 

πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτή. Τα τρόφιµα θα παραδίδονται αυθηµερών, επτά 

(7) ηµέρες την εβδοµάδα , πλην ελάχιστων εορτών-αργιών και µόνο µε συναίνεση 

της ∆ιευθύνσεως του Νοσοκοµείου.Τα είδη θα προσκοµίζονται το πρωΐ 7-8 πµ στο 

χώρο των Μαγειρείων ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η ∆ιαχείρηση τροφίµων και θα 

παραλαµβάνονται από την εκάστοτε οριζόµενη τριµελή επιτροπή.    

•  6.. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα και µε βάση τα νόµιµα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

• 7. Σε περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε την υπογραφείσα 

σύµβαση, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνα µε τη 

σύµβαση. 

• 8. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της διακήρυξης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε την υποβολή 

της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω 

και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό. 

 

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 2001 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ  3.5% 

ΛΙΠΑΡΑ 1 lit 

ΛΙΤΡΑ 2100 

2 2003 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 2% 

200gr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 450 

3 2025 ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

ΚΙΛΑ 35 

4 2030 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΑ 495 

5 9999 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΙΛΑ 2 

6 ΤΡ0008 ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 95 
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Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιµών 

που τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr ) (όπου υπάρχουν) και θα 

αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΑΛΑ) Γάλα φρέσκο αγελαδινό1 λίτρο  
1. Η παραγωγή και εµπορία παστεριωµένου αγελαδινού γάλακτος θα πρέπει να γίνεται σε 
εναρµόνιση µε τους ισχύοντες υγειονοµικού κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.∆. 56/1995, 
Π.∆. 252/2002 και Π.∆.119/1997 της ισχύουσας κτηνιατρικής νοµοθεσίας, καθώς 
επίσης και τα άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π. όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις 
Α.Χ.Σ.1050/1996 Φ.Ε.Κ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98 και την Οδηγία 
2000/13/Ε.Κ. περί επισήµανσης τροφίµων. 
2. Το χορηγούµενο παστεριωµένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,5 %, 
1,5 % και να είναι συσκευασµένο σε TetraPack συσκευασία ή πλαστική φιάλη PET σε 
χωρητικότητες όπως ζητούνται ανωτέρω. Πρέπει να πληρεί τα µικροβιολογικά σταθερότυπα που 
ορίζονται στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις .Πρέπει να πληρεί επίσης τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές, όσον αφορά στην υποχρεωτική επισήµανση στην συσκευασία του (Ονοµασία 
πώλησης, Επωνυµία και έδρα παραγωγού, Ηµεροµηνία παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιµότητας, 
Αριθµός παρτίδας, Σήµα καταλληλότητας, κ.τ.λ.). Πρέπει να πληρεί επίσης τις προδιαγραφές όσον 
αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και µεταφοράς (Υγιεινές 
συνθήκες µεταφοράς, χειρισµού κ.τ.λ.). 
3. Το παστεριωµένο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία 71,7 oC για 15 sec 
ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιµοποιεί ενδεδειγµένους συνδυασµούς χρόνου – 
θερµοκρασίας ,για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση 
στην δοκιµή της φωσφατάσης. 
4. Αµέσως µετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν, σε θερµοκρασία που δεν 
υπερβαίνει τους 6oC στην οποία θερµοκρασία συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησης του 
καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες 
συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας παστερίωσης. 
5. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες της υγιεινής 
και να είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική προστασία των 
προϊόντων. 
6. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες (γεύση, οσµή, χρώµα) να είναι χαρακτηριστικοί του είδους 
7. Το παστεριωµένο γάλα πρέπει να παραλαµβάνεται µε ηµεροµηνία της ηµέρας που έγινε σε αυτό 
η παστερίωση ή την εποµένη. 
8. Η συσκευασία του θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος πρέπει να πληρεί όλους τους όρους 
υγιεινής. ∆εν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να 
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει 
επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες. 
9. Η µεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα ψυγεία που θα 
φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερµοκρασίες µεταφοράς 
των ειδών καθώς και οι θερµοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των 
καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο για έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 
10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), µεταφοράς (θερµοκρασία µεταφοράς, χρήση 
κατάλληλων µεταφορικών µέσων, έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν 
τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους απαιτούµενους όρους των 
οδηγών ορθής υγιεινής σύµφωνα µε τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ) Γιαούρτι αγελάδος µε 2% λιπαρά 200γρµ  
1. Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από παστεριωµένο γάλα αγελάδος και 
θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις και τις απαραίτητες προδιαγραφές περί 
µικροβιολογικών σταθεροτύπων (Π.∆. 49/1989). 
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2. Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλλειµα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό 
ανώτερο κατά 10 % τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των 
αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται. 
3. Θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδος περιεκτικότητας σε λίπος 2%.  
4. Θα πρέπει επίσης να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 82 Παρ. 
6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας ,οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήµατος, 
συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. 
5. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ.  
6. Τα είδη θα παραλαµβάνονται το πρώτο τέταρτο του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητας τους 
(π.χ. σε προϊόν µε ηµεροµηνία ανάλωσης 1 µήνα θα παραλαµβάνεται την πρώτη εβδοµάδα από 
την ηµεροµηνία παραγωγής του). 
7. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριµένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται 
το αµετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος. Επί της 
συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και ΣΥΑΛ, η ηµεροµηνία λήξης, η 
παρτίδα, καθώς και η επωνυµία της εταιρείας µε ανεξίτηλη γραφή. 
8. Να παραδίδονται µέσα σε χαρτοκιβώτια, ανάµεσα στα οποία να υπάρχουν διαχωριστικά 
κατάλληλου τύπου. 
9. Η µεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα ψυγεία που θα 
φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι θερµοκρασίες µεταφοράς 
των ειδών καθώς και οι θερµοκρασίες αποθήκευσης πριν τη διακίνηση. Τα έντυπα των 
καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο για έλεγχο, όποτε ζητηθούν. 
10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), µεταφοράς (θερµοκρασία µεταφοράς, χρήση 
κατάλληλων µεταφορικών µέσων, έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα πρέπει να πληρούν 
τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους απαιτούµενους όρους των 
οδηγών ορθής υγιεινής σύµφωνα µε τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ)  
Τα χορηγούµενα είδη να είναι Α’ Ποιότητας και να παράγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος και να έχουν υποστεί επιτυχή ωρίµανση. Οι 
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των ειδών (γεύση, οσµή, χρώµα) να είναι χαρακτηριστικοί του κάθε 
είδους. Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνοµα του προϊόντος, β) η 
επωνυµία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχοµένου, δ) η 
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
Νοσοκοµείου, της Ελλ. Νοµοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. Να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα τυροκοµεία. Η µεταφορά των προϊόντων να γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα 
µεταφορικά µέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερµοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα 
ελέγχονται οι θερµοκρασίες µεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερµοκρασίες αποθήκευσης πριν τη 
διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο για έλεγχο, όποτε 
ζητηθούν .Τα είδη να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές και Kτηνιατρικές ∆ιατάξεις. 
Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα σύµφωνα 
µε τις παραγγελίες του Νοσοκοµείου. 
Θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασµένα κοµµάτια, των οποίων η προετοιµασία και η 
συσκευασία να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω 
από τον έλεγχο των κατά τόπους χηµικών υπηρεσιών του ΓΧΚ.Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται 
στη συσκευασία (Απόφ. ΑΧΣ 1762/90 Τροπ. Άρθρο 83). 
Η συσκευασία σε όλα τα είδη θα είναι πλαστική αεροστεγής µε το εσωτερικό φύλλο ή φιλµ, που 
έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π. 
Απαγορεύεται η προµήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π 
και την ∆ΥΑ 2805/1960-ΦΕΚ 179/Β/27.4.1960 (αδυναµία ανταπόκρισης στον ορισµό, στον ειδικό 
τρόπο παρασκευής, στην ονοµασία του, απουσία οργανοληπτικών ιδιοτήτων της κατηγορίας του, 
εµφανείς µακροσκοπικές µεταβολές χρώµατος και σχήµατος, ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ατελής ωρίµανση όπου η ωρίµανση επιβάλλεται, παρουσία 
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ακάρεων ,σκουληκιών, εντόµων, τοξινών, τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων ή οργανικών 
ουσιών, παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών, σήψης, ευρωτίασης κ.τ.λ). 
Επισηµαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 11 του ΚΤΠ και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε µονάδα 
συσκευασίας (κεφάλι, µπαστούνι, δοχεία κ.λ.π) σύµφωνα µε το άρθρο 83Γ του ΚΤΠ. Επισηµαίνεται 
η εναρµόνιση τους στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις περί µικροβιολογικών σταθεροτύπων. 
12.1. Φέτα σε συσκευασία 15 κιλών  
1. Η προµηθευόµενη φέτα (Π.Ο.Π) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας µε µέγιστη υγρασία 
56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες 
προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύµφωνα µε το 
άρθρο 83 ενότητα ∆2α του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και του Π.∆. 81/93 (προϊόντα ονοµασίας 
προέλευσης). 
2. Στο µέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύµφωνα µε 
τις προαναφερόµενες διατάξεις: 
α) «Φέτα» (FETA)  
β) Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης» (Π.Ο.Π)  
γ) Τυρί  
δ) Επωνυµία και έδρα παραγωγού-συσκευαστή  
ε) Βάρος του περιεχοµένου  
στ) Ηµεροµηνία παραγωγής  
ζ) Στοιχεία ελέγχου πού αναλύονται ως εξής:  
ζ1)Τα δύο πρώτα γράµµατα της ονοµασίας προέλευσης ΦΕ  
ζ2) Αύξοντας αριθµός του µέσου συσκευασίας  
ζ3) Ηµεροµηνία παραγωγής  
3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.∆ 81/93. 
4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά 
3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.∆ 81/93. 
4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά δοχεία µε φυσική άλµη βάρους 
από 0.400 έως 0.500kg, ανάλογα µε την παραγγελία του Νοσοκοµείου, µε τις απαραίτητες ενδείξεις 
όπως προβλέπει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών. 

Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι  
. Τυρί Ηµίσκληρο σε φέτες  
1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας µε µέγιστη υγρασία 45% και λίπος υπολογισµένο 
σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. 
2. Το είδος τυρί  ηµίσκληρο σε φέτες του τοστ να είναι σε συσκευασίες των 0.5 kg. Η συσκευασία να 
γίνει σε εγκεκριµένο  εργαστήριο τεµαχισµού (βάσει Π∆ 56/95). 
Σκληρό Τυρί (Κεφάλι)  
1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας µε µέγιστη υγρασία 38% και λίπος υπολογισµένο 
σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. 
Σκληρό Τυρί έτοιµο τριµµένο  

1. Το είδος τυρί σκληρό έτοιµο τριµµένο να είναι σε συσκευασίες του 1 kg. Η συσκευασία να 
γίνει σε εγκεκριµένο εργαστήριο τεµαχισµού (βάσει Π∆ 56/95). 
 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
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στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 

µέσα στις εργάσιµες ώρες.  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές 

δεν πληρούν τα οριζόµενα των προηγουµένων παραγράφων, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που 

καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού τυχόν 

υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από 

την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 

προσφορές που υποβάλλονται  στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη “Προσφορά”, β. Ο 

πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ. Ο αριθµός της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του 

αποστολέα. 

 
 

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η    Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν 

Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές για τα είδη  

που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

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

απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 

οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 

έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνιστούν απόρριψη προσφορών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες  

προµηθευτές. 
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Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η 

οποία και θα παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

                   Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ του 

Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα  

µε το άρθρο 105 παρ.5 του Νόµου 4412/2016. 

 Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε  δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την εργασία  µέσα στο 

συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Νόµου 

4412/2016.                        

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Απαγορεύεται  η αναπροσαρµογή  του τιµήµατος καθ ‘όλο  το διάστηµα ισχύος της 

σύµβασης. 

2.Η διαδικασία διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού διεξάγεται από τριµελή 

επιτροπή µε υποβολή έγγραφων προσφορών. 

3. Με την ανακοίνωση που θα γίνει η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα το δε έγγραφο της 

σύµβασης που θα ακολουθήσει έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα όπως ορίζει το Άρθρο 105 

του Νόµου 4412/2017 

4. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το  δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση µέρους των 

υπό προµήθεια ειδών να αυξοµειώσει τις ζητούµενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε 

περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας ή να 

αναστείλει την προµήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν 

συµβάσεις από αυτή. 

5. Ύστερα από την κατακύρωση της προµήθειας και την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης η παραγγελία των ειδών  θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα  µε τις ανάγκες του 

Νοσοκοµείου. 

6. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωµα µονοµερώς δίµηνης παράτασης ή 

ίσης µε την ισχύ της σύµβασης εκ µέρους της Υπηρεσίας µε απόφαση αιτιολογηµένη του ∆. Σ, 

µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και µε τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης. 

Για κάθε µήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη µε τη µηνιαία ποσότητα που 

προβλέπει η σύµβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον 

ολικό χρόνο ισχύς της σύµβασης. 

7. Οι προσφέροντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να καταθέσουν µε την 

προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ISO του προµηθευτή. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

συνολικού συµβατικού τιµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο  (2) µήνες  µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της σύµβασης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στην Γραµµατεία του Γ.Ν. 

Λευκάδας   (πρωτόκολλο) από 09/06/2017 ηµέρα Παρασκευή έως και 21/06/2017 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 2:30µ.µ.  Προσφορές που κατατίθενται µετά  την ανωτέρω ηµεροµηνία και 

ώρα δεν θα γίνονται  αποδεκτές και θα επιστρέφονται. 

Η ηµεροµηνία ανοίγµατος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται στις  22/06/2017  ηµέρα 

Πέµπτη και ώρα 12:00µ.µ και θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή επιτροπή.  

 

                                                                                                                            Ο                            
 
                                                                                                         ∆/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ          
 
                                                                                                             ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ                         
     .  
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