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ΑΦΟΙ ΓΑΖΗ Α.Ε.
ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.
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Πληροφορίες: Πολίτη Αικ.
Τηλέφωνο: 2645 360287
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Θέμα: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την
απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών».
5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> (ΦΕΚ
Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
6. Τον Ν.4782/2021
7. Την αριθ.πρωτ.517/06-05-2022 Απόφαση Διοικητή περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω
διαγωνισμού , με ΑΔΑ:6ΦΗΑ4690ΒΧ-6ΚΕ
8. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010231824 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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9. Την υπ’αριθμ.209/0 με αριθμ.πρωτ 513/06-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΚ4690ΒΧ-0ΗΦ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000 € (συμπ. ΦΠΑ) για το οικ. έτος
2022 σε βάρος του ΚΑΕ 1511 με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων, Ποτών, Καπνού», για την προμήθεια
«ΤΡΟΦΙΜΑ».
10.Την υπ’αριθμ.209/0 με αριθμ.πρωτ 513/06-05-2022 Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ:
22REQ010501608
11.Την υπ’ αρθμ.6η /19-05-2022 θέμα 6ο Έκτακτο Συνεδρίαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που εγκρίνεται η
Επαναληπτική διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Τροφίμων για το ΤΜΗΜΑ 3΄:
«ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», ΤΜΗΜΑ 5΄: «ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ», ΤΜΗΜΑ 10΄: «ΕΛΑΙΑ» και το ΤΜΗΜΑ 11΄:
«ΝΕΡΑ», διάρκειας 2 μηνών.
12.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.513,57€ με ΦΠΑ(προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 10.189€, ΦΠΑ
1.324,57 €) , σύμφωνα με τα κατωτέρω:



ΤΜΗΜΑ3΄: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 5.172,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής
εκτιμώμενης αξίας: 5.844,36€ (συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15131700-2.

3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 15131700-2

Α/Α
1
2
3
4
5

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΙΔΟΥΣ
2136
2204
2205
5501
ΤΡ0066

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ Α.Ο.
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ Α.Ο.
ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙ
ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ
ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΦΠΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΚΙΛΑ
120
4,50 €
13%
ΚΙΛΑ
180
9,00 €
13%
ΚΙΛΑ
240
8,50 €
13%
ΚΙΛΑ
110
4,50 €
13%
ΚΙΛΑ
90
5,30 €
13%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (ΠΡΟ ΦΠΑ):
ΦΠΑ 13%:
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%):

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
540,00€
1.620,00€
2.040,00€
495,00€
477,00€
5.172,00€
672,36€
5.844,36€
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ΤΜΗΜΑ5΄: «ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 3.640,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής
εκτιμώμενης αξίας: 4.113,20 €(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15112100-7.



5. ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ CPV: 15112100-7
ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α
1

9994

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΝΩΠΟ

ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
1.300

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

2,80 €

13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
3.640,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 3.640,00€
ΦΠΑ 13%: 473,20€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 4.113,20€

 ΤΜΗΜΑ10΄: «ΕΛΑΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 729,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής
εκτιμώμενης αξίας: 823,77 € (συμπ. ΦΠΑ 13% ), με CPV: 15411200-4.

10. ΕΛΑΙΑ CPV: 15411200-4

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1

2035

2

2036



ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5lit ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1%
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ-ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10lit

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

19,50 €

13%

585,00€

ΤΕΜΑΧΙΑ

16
9,00 €
13%
144,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 729,00€
ΦΠΑ 13%: 94,77€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% ): 823,77€

ΤΜΗΜΑ 11΄: «ΝΕΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 648,00 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης
αξίας: 732,24 €(συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV: 15981000-8.
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11. ΝΕΡΑ CPV: 15981000-8

Α/Α
1
2

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΙΔΟΥΣ
2029
ΤΡ0021

ΝΕΡΟ 1,5 lit
ΝΕΡΟ 0,5 lit

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200
0,35 €
13%
420,00€
ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200
0,19 €
13%
228€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 (ΠΡΟ ΦΠΑ): 648,00€
ΦΠΑ 13%: 84,24€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%): 732,24€

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς
ολόκληρου του τμήματος.
Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε είδος.
 Κριτήριο Αξιολόγησης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής.
Συγκεκριμένα:
α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης
Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης
τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/06 και για το σύνολο των ειδών έκαστου τμήματος, ήτοι για τα
εξής είδη: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθύς (νωπά και κατεψυγμένα). Το ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη του κάθε τμήματος όπως αυτά
αναγράφονται παρακάτω.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 3΄ : «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ 5΄ : «ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ»
ΤΜΗΜΑ 10΄ : «ΕΛΑΙΑ»
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β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι τα
προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ :
ΤΜΗΜΑ 11΄ : «ΝΕΡΑ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαχείριση προϊόντων:
Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί
με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β’1129/4-10-2000 & ΕΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52) και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα
εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει
να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά
με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν
χρειάζονται ψυγείο.
Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με
ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε
φορά από την Υπεύθυνη κάθε τμήματος.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
διατάξεις.
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Τυποποιημένα συσκευασμένα τρόφιμα
Ειδικά για τα τυποποιημένα συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά
είναι:
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1. Η ονομασία πώλησης
2. Ο κατάλογος συστατικών
3. Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα
4. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωσητροφίμων που είναι ευαλλοίωτα
από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.
5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης
6. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή
7. Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε
πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευση του τροφίμου.
8. Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης του τροφίμου
ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί(π.χ. σε σκόνη, καπνιστό, βραστό,κατεψυγμένο).
9. Όταν το στερεό τρόφιμο διατίθεται εμβαπτισμένο μέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται το
καθαρό βάρος του στραγγισμένου τροφίμου. Το υγρό κάλυψης δεν αποτελεί παρά απλή
προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί
αποφασιστικό στοιχείο για την αγορά του.
Η προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 853/2004 ΕΕ,
854/2004 ΕΕ και 2073/2006ΕΕ.
Ο ι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα. Η
αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες
ουσίες. Όλα τα είδη να είναι ευρείας κυκλοφορίας(επώνυμα),τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες
και να αναγράφεται η εμπορική τους ονομασία.

3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 15131700-2
1.Τα ανωτέρω είδη θα παραδίδονται αυθημερόν ,επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, πλην ελαχίστων εορτώναργιών και μόνο με συναίνεση της διευθύνσεως του Νοσοκομείου. Τα είδη θα προσκομίζονται το πρωί 78πμ, στο χώρο του Μαγειρείων ή οπουδήποτε αλλού

ορίσει η Διαχείριση τροφίμων και θα

παραλαμβάνονται από την εκάστοτε οριζόμενη τριμελή επιτροπή.
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Τα είδη των τεμαχίων του σφαγίου θα παραδίδονται ολόκληρα προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση
αυτών από την επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου.
Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα τεμάχια της ίδιας κατηγορίας πρέπει να
συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με
αντοχή στη διάρρηξη κυματοειδούς χαρτονιού BST, μεγαλύτερη από1300KPA και θα είναι καθαρού βάρους
περιεχομένου περίπου 10kgr(±10%).Εσωτερικά στη διαφανή προσυσκευασία και στο χαρτοκιβώτιο θα είναι
πάνω σε κάθε είδος ετικέτα κατάλληλη για τρόφιμα στην οποία θα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα
και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1760/2000 του κανονισμού της (ΕΕ) ,
αριθμ510/2006,(αριθμ.1337/2013) της 13ηςΔεκεμβρίου 2013 τα εξής:
1. Η περιγραφή του σφαγίου (νεαρό ζώο 8-12 μηνών)
2. Η χώρα καταγωγής
3. Η χώρα εκτροφής
4. Η χώρα σφαγής
5. Ο κωδικός του σφαγίου(πλην του χοιρινού)
6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγίου
7. Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού
8. Η ημερομηνία σφαγής
9. Η ταξινόμηση του ζώου
10. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου
11. Η ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητάς τους.

2. Τα νωπά κρέατα θα διατίθενται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την
παραγωγή, την διακίνηση και διάθεση του προϊόντος.
3. Τα είδη θα πρέπει να είναι εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα και από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις
απαιτούμενες σημάνσεις, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές
διατάξεις.
4. Το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α (σφαγεία νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων
ζώων, ηλικίας 8 μηνών, το πολύ 12 μηνών),με μυική διάπλαση, κατηγορίας E, U, R και βαθμό πάχυνσης
κατηγορίας 1 και 2 (πολύ μικρή, μικρή).
Για το βόειο - μοσχαρίσιο κρέας ο κωδικός του ζώου ή της ομάδας πρέπει να αναγράφεται και στο
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφά (τιμολόγια, δελτία αποστολής).Το νωπό κρέας να είναι απαλλαγμένο από
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οστά, λίπος, τένοντες κλπ και να παραδίδεται σε συσκευασία ανατομικών τεμαχίων κρέατος όπως αυτά
καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981(Η σπάλα είναι αυτοτελές τεμάχιο δεύτερης κατηγορίας).
5.Τα κρέατα θα παραδίδονται σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος(Vacuum) με χάρτινη αυτοκόλλητη
ετικέτα , στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας του ζώου ,σε συσκευασίες των 2 και 5
κιλών και θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.
6. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος ,πρέπει να γίνεται απαραίτητα από
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό
έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) και για την συντήρηση και διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται
οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. 410/94 όπως ισχύει τροποποιημένο σύμφωνα με το Π.Δ. 203/98.
7. Η μεταφορά των κρεάτων προς τις αποθήκες του Νοσοκομείου μας θα γίνεται με καθαρά και
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Τα έντυπα των
καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου για έλεγχο.
8.Χοιρινά:μηρός-μπριζόλες χωρίς οστά με εξωτερικό λίπος-πάχος 2 χιλιοστών, να προέρχονται από
εγκεκριμένο εργαστήριο (με άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική υπηρεσία και κωδικό αριθμό
ΕΕ)τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
9.Τ ο αρνί γάλακτος να προέρχεται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική
Υπηρεσία και κωδικό αριθμό Ε.Ε.) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και να υπάρχει σφραγίδα προέλευσης. Κατά προτίμηση
ελληνικής παραγωγής χωρίς κεφάλι και εντόσθια(εκτός από τις μέρες των εορτών σύμφωνα με την
Αγορανομική Διάταξη14/89)από ζώα που έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί καλά.
5. ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ CPV: 15112100-7
Το κοτόπουλο νωπό και η γαλοπούλα νωπή
Τα νωπά πουλερικά θα είναι τύπου 70% δηλαδή :σφαγμένα , αποπτερωμένα, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια
που κόβονται στους ταρσούς ή και ένα εκατοστό κάτω από αυτούς, χωρίς όργανα του πεπτικού συστήματος
και εντόσθια.
Η μεταφορά θα γίνεται με ισοθερμικούς θαλάμους που διατηρούν την θερμοκρασία (+4ο C),(σχετ. Π.Δ.
959/81)
Τα χορηγούμενα πουλερικά θα είναι πάντα πρώτης κατηγορίας, ανέπαφα -λαμβανομένης υπόψη της
παρουσίασης, καθαρά –χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα ,χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή,
χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες , και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης, θα
πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους
μηρούς,(σχετ.. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6), και (Π.Δ. 291/96).
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Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο , που έχει αριθμό
έγκρισης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του
κτηνιατρικού ελέγχου. Απαγορεύεται η χορήγηση νωπών πουλερικών που δεν πληρούν τους παραπάνω
όρους, καθώς και τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Λόγω ευαισθησίας του κοτόπουλου (προς αποφυγή
μολύσεων και αλλοιώσεων) θα πρέπει να παραδίδεται στο Νοσοκομείο συσκευασμένο και να φέρει
ετικέτα όπου θα αναγράφεται το βάρος και η ημερομηνία λήξης.
Η ημερομηνία παράδοσης των νωπών πουλερικών να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την
ημερομηνία λήξεως.
Τα νωπά μπούτια θα πρέπει να διανέμονται σε ομαδική συσκευασία τυποποίησης σε χαρτοκιβώτιο με
σελοφάν και να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο (με άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική
υπηρεσία και κωδικό αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού κρέατος και να φέρουν όλες τις ενδείξεις.
10. ΕΛΑΙΑ CPV:15411200-4
Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5λιτρο
1. Το παραπάνω είδος θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ,με οξύτητα 0-1%, τυποποιημένο και
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση, εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών που αφορούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καθώς με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και
Αγορανομικές Διατάξεις.
2. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας.
ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ
Το ηλιέλαιο να είναι λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθος Α΄ ποιότητας, διαυγές, µε ξανθωπό χρώµα και
ελαφρά γεύση. Συσκευασία εµπορίου 10lt, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων
που πιστοποιούν το προϊόν και η ηµεροµηνία λήξης του.

11. ΝΕΡΑ CPV:15981000-8
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Το παρεχόμενο νερό στις φιάλες θα είναι φυσικό μεταλλικό νερό χωρίς πρόσθετες χρωστικές ουσίες,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα περιέχεται σε διαφανείς φιάλες από πλαστικό υλικό κατάλληλο για
τρόφιμα, εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Κάθε φιάλη θα φέρει στέρεα κολλημένη ταινία ή ανεξίτηλη επιγραφή στην οποία θα αναγράφονται
ευκρινώς:
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1. Ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης εμφιαλώσεως και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.
2. Η πηγή προέλευσης του νερού και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.
3. Επίσημη φυσική και χημική ανάλυση του νερού που θα στηρίζεται στο μέσον όρο των αποτελεσμάτων
των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου, εγκεκριμένη από την αρμόδια Υγειονομική
Υπηρεσία.
4. Τυχόν εφαρμοζόμενη επεξεργασία καθαρισμού και απολύμανσης: α. Τον διαχωρισμό ενώσεων σιδήρου,
μαγγανίου και θείου, καθώς και αρσενικού από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά, μέσω κατεργασίας με
αέρα εμπλουτισμένο με όζον και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη
σύσταση αυτού του νερού, όσον αφορά στα φυσικά συστατικά του, στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του
εφόσον: - η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της
οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80). - η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες
Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους. β. Τον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων συστατικών
εκτός όσων αναφέρονται στο (α) και (β) της παρ.1, του αρ. 4 της Απόφασης Υ2/ΟΙΚ.329 (ΦΕΚ 114/Β’/12-21998) και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού,
όσον αφορά τα φυσικά συστατικά στα οποία οφείλει της ιδιότητές του εφόσον: - η κατεργασία
ανταποκρίνεται της όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777
(Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80). - η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες
πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους.
5. Η ποσότητα (όγκος).
6. Η ημερομηνία εμφιάλωσης ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής.
7. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (μέρα/μήνας/χρόνος).
8. Υπόδειξη διατήρησης σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ σε θερμοκρασία έως 18ο C). Ειδικά ο
περιέκτης (φιάλη) θα πρέπει να φέρει ευκρινώς: 1. Ένδειξη ότι είναι κατάλληλη για τρόφιμα. 2. Το ειδικό
σύμβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη.

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.
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο 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.
1. Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει :
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο 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 προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
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αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
Πρόσκλησης .
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει:
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται το ΤΜΗΜΑ ,η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο
αύξοντας αριθμός των ειδών του τμήματος . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του
προϋπολογισμού της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 01/06/2022 και ώρα 12:00 μ.μ
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Πολίτη
Αικατερίνη τηλ:2645360287.
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