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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                          
6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΗΝΙΑ  
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ                                                                                    
                                          
Σμήμα: Οικονομικό  
Γραθείο: Προμηθειών  
Δ/νζη: Αλ. Καλανηζάκοσ  13 
Κσπαριζζία,  Σ.Κ.  24 500                
Σηλ. 27613-60170 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΠΡΟΜ. 04/2023 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΟΤΡΣΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
1.582,00€ ΤΜΠ. ΦΠΑ 13% CPV: 15551300-8, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
ΜΕΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ) ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ν.Μ Κππαξηζζίαο ) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο αλάζεζε 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο (Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο (%) ζηε 

λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή) 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Ηκεξνκελία: 31/01/2023 Ηκέξα: Σξίηε 

 Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 Γ.Ν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο,    

Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 ΣΚ 24500, Κππαξηζζία ) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ 
 Αλάδεημε  αλαδφρνπ  πξνκήζεηαο  Σξνθίκωλ ( Προϊόντα Γιαοφρτι 

) 

Κσδηθφο Αξηζκνχ Δμφδνπ (ΚΑΔ) 1511 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 
 15551300-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 1.582,00  ζπκπ.ΦΠΑ 13% 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 
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ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  1 ΔΣΟ 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην πξφγξακκα 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ 

 

Σηο Γηαηάμεηο: 

 
1. Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Σου Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007). 

3. Σου Ν. 4052/1-03-2012. 
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Φ.Ε.Κ. 194 

Α’/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
5. Σου Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
6. Σου Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Αϋ74/26-03-2014), άρκρο 1 (περί κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ           

επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων. 
7. Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 143 Αϋ/2014), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

8. Σου Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και 
άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 112 Αϋ/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 Σηο Απνθάζεηο: 

1.  Σθν με αρικ. 20/20-08-2020 (Θ:25) Απόφαςθ του Δ.. Γενικοφ Νοςοκομείου Μεςςθνίασ ςχετικά με 
τθν ζγκριςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.  

2. Σθν υπ’αρικμ. 39/29.12.2022 (Θ: 13) Απόφαςθ Δ.. του Γενικοφ Νοςοκομείου Μεςςθνίασ ςχετικά με 
τθν ζγκριςθ πρακτικοφ επιτροπισ διενζργειασ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ επαναλθπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Σροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν.Μεςςθνίασ( 
Ν.Μ.Καλαμάτασ και Ν.Μ.Κυπαριςςίασ), ςυνολικοφ προφπολογιςμοφ 175.756,74€ ςυμπ. ΦΠΑ 13% 
για 2 ζτθ ( ΑΔ 42/2022). 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηε 
ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
γηα ηελ πξνκήζεηα ΣΡΟΦΙΜΧΝ . 

4. Σελ κε αξ. πξ.51/18-01-2023 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν 
Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α 59/18-01-2023 θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα κε 
ΑΓΑ:9Χ9746904Y-ΦH6 .                          

5.  

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ΣΡΟΦΙΜΧΝ (Γηανύξηη)  

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  1.582,00€  (ζπκπ. ΦΠΑ 13% )  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 (ελόο) 

έηνπο βάζε ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

 

 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ  ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
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  ΓΙΑΟΤΡΣΙ   ΚΑΔ: 1511  CPV:15551300-8 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ/Μ 

 

ΠΟΟΣ

ΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣ

ΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΑ 

Μ/Μ 

ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

13% 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ  

1 

ΓΙΑΟΤΡΣΙ 

(200γξ.)  0-2% 
ΣΜΥ 2.800 0,50 1.400,00   182,00 1.582,00 

    ΤΝΟΛΟ   1.400,00 182,00 1.582,00 

        

 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα αγαζψλ 

απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα ην νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) κέρξη θαη ην εθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

     1 . ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο), Γηεύζπλζε 
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία ΣΚ 24500, Σειέθσλν: 2761360170  

 e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία  Πόηαξε, Γεσξγία Καιθαβνύξα 

 

 

2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πξσηόθνιιν Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

30/01/2023 

ΧΡΑ 14:00 κ.κ. 

Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αιέμαλδξνπ 

Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ 

24500, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

             31/01/2023 

 ΧΡΑ 10:00 π.κ. 

mailto:promithies@noskypar.gr
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3. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Σν θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) ζηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: 

http://www.eprocurement.gov.gr, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή. 

 
 

4.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπεύζπλε δήιωζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

 Η αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

 

5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι και 30/01/2023, θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ  και 
ϊρα  14:00  
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί 
ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

 

 

6. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και πρζπει να μονογράφονται από τον υποψιφιο Ανάδοχο.  

2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.3. Ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
2.4. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 
3. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 
ειδικότερα τα εξισ: 
3.1.Σα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ 
φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ ,τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον 
κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΧΕΙΑ, επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, 
επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφοράσ κα φζρουν και τισ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε ζνα ςτάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω 
επιμζρουσ βιματα: 

 Παραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 

 Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν 

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν 

 Ανάδειξθ αναδόχου 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα παξάζρνπλ ηα απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζνπλ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο φπνπ 

ρξεηάδεηαη. 

 

Σο κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ (Σο μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ (%) ςτθ νόμιμα 
διαμορφοφμενθ μζςθ λιανικι τιμι) 

 

8. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. 

Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ βαρφνει τον προμθκευτι και κα πρζπει να ζχει ςυνυπολογιςκεί ςτθν 
προςφορά. 

Οι τιμζσ κα καταγράφονται ωσ εξισ: 

Α) Ποςοςτό ζκπτωςθσ 
Β) Ποςοςτό ΦΠΑ και φνολο ΦΠΑ 

 

 
9. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ 
αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι 
περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν προμικεια ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ τθσ, δεν περιορίηουν ςε 
κανζνα ςθμείο τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του Προςφζροντοσ και δεν 
κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Προςφερόντων. 

Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ 
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

 

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά ςε κάκε μία από τισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 

 

1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ. 
2. Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 
3. Προςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
4. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ. 
5. Προςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
6. Δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί 

αναφζρονται. 
7. Ορίηει χρόνο υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν παροφςα, ο χρόνοσ 

ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 120 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ι δεν αναφζρεται κακόλου, παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ 
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παροφςασ διακιρυξθσ. 
8. Εναλλακτικζσ προςφορζσ, απορρίπτονται 
 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν 30/01/2023, θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 14:00  είναι εκπρόκεςμεσ 

και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
 

10. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
 
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ προβλζπεται θ άςκθςθ 
ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016).  

 

11. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά θ προμικεια είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ μαηί με τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ 
που ζχουν λιξει τα ιδθ κατατεκζντα : 

 Φορολογικι ενθμερότθτα. 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για όλουσ τουσ φορείσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, δεν παρουςιαςτεί για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Αρμοδίου Οργάνου. Η Ανακζτουςα αρχι ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί τον 
πρϊτο επιλαχόντα για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία. 

 

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παράδοςθ των υλικϊν γίνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ και κατόπιν παραγγελίασ από το αρμόδιο 
τμιμα. 
Η παράδοςθ όλων των υλικϊν κα γίνει ςτα κτίρια του Γενικοφ Νοςοκομείου Μεςςθνίασ ( Νοςθλευτικι 

Μονάδα Κυπαριςςίασ)» 

 Ο  Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προμθκεφει το Νοςοκομείο, τμθματικά και ανάλογα με 
τισ εκάςτοτε ανάγκεσ, φςτερα από γραπτι παραγγελία, με τα εν λόγω είδθ. 

Η  μεταφορά των Σροφίμων κα γίνεται με κατάλλθλα μεταφορικά μζςα του προμθκευτι, ςφμφωνα με 
τα κάτωκι: 

Για τθ Νοςθλευτικι Μονάδα Κυπαριςςίασ 

Σα είδθ κα παραδίδονται από ϊρα 8.00 μζχρι 9.00 τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα (εκτόσ αν οριςτεί 
διαφορετικά) ςτισ αποκικεσ τροφίμων τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Κυπαριςςίασ με μζριμνα, ευκφνθ 
και ζξοδα των προμθκευτϊν.  

Σα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται μετά από ζγγραφθ παραγγελία, θ οποία κα δίδεται 24 ι 48 
ϊρεσ, ανάλογα με τθν διατθρθςιμότθτα του τροφίμου, πριν τθν παράδοςθ  

Προσ τοφτο, οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται, όπωσ τθν προθγοφμενθ θμζρα και μζχρι τθν 14.00 ϊρα, να 
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προςζρχονται οι ίδιοι ι αντιπρόςωπόσ τουσ ςτα Ν.Π.Δ.Δ, των οποίων ζχουν αναλάβει τθν προμικεια, 
για τθν παραλαβι των Δελτίων παραγγελίασ των ειδϊν τθσ επόμενθσ θμζρασ. 

Κατά τθν παράδοςθ πρζπει να παρίςταται ο ίδιοσ ο προμθκευτισ ι αντιπρόςωπόσ του ενιλικοσ ι 
εγγράμματοσ του οποίου τθν ταυτότθτα πρζπει να γνωρίηει θ επιτροπι και ο οποίοσ υποχρεοφται να 
υπογράφει τα πρωτόκολλα παραλαβισ όπωσ και τα τυχόν πρακτικά απορρίψεωσ και τα πρωτόκολλα 
των γενομζνων δειγματολθψιϊν. Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηει ο αρμόδιοσ 
φορζασ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ απεργίασ οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να εφοδιάςουν 
κανονικά το Νοςοκομείο». 

Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 

Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζε εθηέιεζε ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

 

13. ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ ανωτζρω προμικειασ, ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων ςφμφωνα και με το άρκρο 13. Η πλθρωμι κα λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του 
Αναδόχου και κα πραγματοποιθκεί με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του Αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ 
των νόμιμων κρατιςεων. 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

χκβαζεο.  

Δεν προβλζπεται προκαταβολι. 

 

14. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1.Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

2.Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε 

ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 

παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  

3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  

4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
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 5. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη  

επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  

Η ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ, αλλά 
και κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ), ζχει λάβει 
πλιρθ γνϊςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

 

Οι όροι τθσ παροφςασ ερμθνεφονται με τρόπο ϊςτε να μθν προκφπτει αντίκεςι τουσ με 
κανόνεσ δικαίου. ε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ όρου τθσ Διακιρυξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των τευχϊν τθσ) προσ επιτακτικό κανόνα δθμοςίου δικαίου ι προσ κανόνα δθμόςιασ τάξθσ, 
υπεριςχφει ο κανόνασ δικαίου. 

 

 

15. ΜΑΣΑΙΩΗ 

Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα ματαίωςθσ εξ’ ολοκλιρου ι τμθμάτων του 
διαγωνιςμοφ χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του ανακζτοντοσ φορζα, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου με υποχρζωςθ τθν 
ανακοίνωςθ τθσ ματαίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 

           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

 

                                               ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ  

 

 



 

 

ειίδα 10 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 

 

  1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία 

 2. Ιζρχνπζα Βεβαίσζε εθαξκνγήο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ  

θξίζηκσλ ζεκείσλ  ειέγρνπ (HACCP)  απφ ηνλ ΔΦΔΣ ε απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο 

θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε, εκπνξία ησλ πξντφλησλ, φπσο 

απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 

  ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ είλαη παξαγσγφο ή παξαζθεπαζηήο  ζα 

πξέπεη λα επηζπλάςεη : 

 α) Ιζρχνπζα Bεβαίσζε εθαξκνγήο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ  

θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP)  απφ ηνλ ΔΦΔΣ ε απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο 

θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ 

  β) ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε σο άλσ πηζηνπνίεζε λα πξνζθνκίδεη Τπεχζπλε Γήισζε  

εθαξκνγήο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

(HACCP) θαη φηη ζα δέρεηαη έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηνλ ρξφλν απφ  

αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

 γ) Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν  πξνκεζεπηή  κε ηα πξντφληα  εθφζνλ ηνπ 

αλαηεζεί ε ζρεηηθή  πξνκήζεηα.   

 4.Απνηειέζκαηα κηθξνβηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

 5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ  Ννζνθνκείνπ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηνπ δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

είδνπο. 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 

48 ψξεο, αλάινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, πξηλ ηελ παξάδνζε. 

   Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα : 

Eίλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ κεηαθέξνληαη, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο 

Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία 

εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. Η κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (απνζήθεο θαη ςπγεία). 

 

  

Σα ρνξεγνύκελα είδε : 

Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ «ΚΩΓΙΚΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ» 

θαη ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΗ θαζψο θαη ηηο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ θαη 
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ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. 

Σν πξνζσπηθφ κεηαθνξάο ησλ ηξνθίκσλ ζα είλαη επγελέο θαη πγηέο. Θα θέξεη θαζαξέο ζηνιέο θαη 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο. Η παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή θαζψο θαη απφ άιια αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο έιεγρνο είλαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο θαη πεξηιακβάλεη καθξνζθνπηθφ έιεγρν, πνζνηηθφ έιεγρν, 

πξαθηηθή δνθηκαζία θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δεηγκαηνιεςίεο γηα εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο ηξνθίκσλ, νη πνζφηεηεο ησλ νπνίσλ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο θάπνηνπ είδνπο γηα νπνηνλδήπνηε  βάζηκν ιφγν ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα 

ην αληηθαηαζηήζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ην είδνο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην 

εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή 

ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη ην είδνο πνπ απνξξίθζεθε παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα εθπηψζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

θεξχμεσο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ. 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο εμεηδηθεπκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ, ζηα 

θαηαζηήκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν. 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ηα νπνία έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ζα 

είλαη απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηή χιε θαη άκεκπηεο θαζαξηφηεηαο, ψζηε ηα ηξφθηκα λα κελ 

πξνζβάιινληαη απφ ην κέζν ζπζθεπαζίαο ηνπο, νχηε ηνχην λα πξνζβάιιεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ ή λα κεηαθέξεη επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ νπζία. 

 

 

Β.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

. ΓΙΑΟΤΡΣΙ 

 

  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑΟΤΡΣΙΟΤ 

 

Α. Σν ρνξεγνύκελν είδνο (γηανύξηε), λα είλαη πξώηεο (Α΄) πνηόηεηαο όπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ 

ΚΩΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ Άξζξν 82 θαη λα έρεη 

παξαρζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/21-2-1995 «πκκόξθσζε ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο 92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθώλ 

θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντόλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΚ 

45/27-2-95 η. Α’). 

Να έρεη παξαζθεπαζζεί από γάια αγειάδαο θαη καγηά απνπζία αληηβηνηηθώλ θαη γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθώλ. 

Να έρεη: 

Γνκή ιεία, καιαθή θαη θξεκώδε. 

Γεύζε ππόγιπθε. 

Οζκή επράξηζηε.   

pH 3,3-3,8. 
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Να κελ παξνπζηάδεη 
• επξσηίαζε, 
• ζήςε, 
• εκθαλείο καθξνζθνπηθέο, κεηαβνιέο ρξώκαηνο θαη ζρήκαηνο, 
• αλώκαιε νζκή θαη γεύζε (πηθξή, ηαγθή, μηληζκέλν ή δύζνζκν) 
• αιινίσζε από κηθξνβηαθή δξάζε, 
• κπθεηηαθέο απνηθίεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ, 
• ππνιείκκαηα νξκνλώλ, απμεηηθώλ παξαγόλησλ, αληηβηνηηθώλ, κπθνηνμηλώλ ηύπνπ Α & Β, βαξέσλ 
κεηάιισλ ζύκθσλα κε ηνπο ΔΚ 1881/2006, ΔΚ 396/2005, ΔΚ 10/2011, ΔΚ 2377/1990 θαη 
ηξνπνπνηήζεηο, Φπηνθάξκαθα 149/2008, Αιιεξγηνγόλα 68/2007. 
• Όξην δηνμηλώλ 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat (ΔΚ) 1881/2006 θαη ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. 

• Σν γηανύξηη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο απηά νξίδνληαη, ΔΚ 
2073/2005 θαη 1441/2007 κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΚ178/2002, 
852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη ΠΓ 9/89. 
1. Απνπζία salmonella spp ζε 25 gr ζε 5 δείγκαηα. 
2. Απνπζία E.coli ζε 1 gr ζε 5 δείγκαηα. 
3. ηαθπιόθνθθνη πεθηάζε ζεηηθνί  Απνπζία ζε 1gr ζε 5 δείγκαηα. 
4. Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή Απνπζία ζε 1 gr ζε 5 δείγκαηα. 
5. Εύκεο – κύθεηεο < 10 cfu/gr ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο δσήο. 
Β. ΤΚΔΤΑΗΑ 
Ζ ζπζθεπαζία ηεο γηανύξηεο (Α) πξώηε ζπζθεπαζία- θεζεδάθη, ζα είλαη από πιηθό θαηάιιειν γηα 
ηξόθηκα (ΡΡ) πνιππξνππιέλην, Άξζξν 26 Κεθάιαην ΗΗ ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ζα θιείλεη αεξνζηεγώο κε 
αινπκηλόθπιιν κε θξάκα απηνύ πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 99% αξγίιην >0.05Μn, max 0.1%Zn, 
0.05-2%Cu, max 0.05% άιια ινηπά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΛΟΣ 601/602, ην δε βάξνο 
ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο λα είλαη πεξίπνπ 200 gr θαη ζε (Β) δεύηεξε ζπζθεπαζία ραξηνθηβώηηα 
αλνηθηά, ζηνηβαδόκελα, αληνρήο, ησλ 12 ηεκαρίσλ. 
Σα κέζα ζπζθεπαζίαο δελ ζα κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγόλεο νπζίεο ζην πξντόλ. ην κέζν 
ζπζθεπαζίαο (θεζεδάθη) ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα Διιεληθά κε επαλάγλσζηα 
γξάκκαηα, από ρξώκα ή κειάλη ή άιιν κεραληθό ηξόπν πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή 
θαξθηλνγόλεο νπζίεο (ΔΚ 89/109), νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο ζύκθσλα κε ηηο θηεληαηξηθέο θαη 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο: 
1. Δπσλπκία παξαζθεπαζηή. 
2. Αξηζκόο έγθξηζεο. 
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 
4. Ζ εκεξνκελία ιήμεο. 
5. Ο θσδηθόο παξηίδαο, ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο Γηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ: 
• Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ 
λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ 
ηξνθίκσλ Οδεγία 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 
• Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/101/ΔΚ όζνλ αθνξά 
ηελ εκεξνκελία, από ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά απαγνξεύεηαη ην εκπόξην πξντόλησλ πνπ 
δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
• Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 
2003, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ όζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθώλ 
ησλ ηξνθίκσλ. 
• Οδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, 
ππνρξεσηηθώλ ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηα ηξόθηκα 
ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ 
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 
νδεγηώλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 
Δπηηξνπήο. 
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ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Γηανύξηη 2 % θαη 0 % 

 ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

  

1. Κ.Σ.Π. Άξζξα 79,80. 
2. Π.∆. 518/83 ΄΄ρεηηθά κε δηαηεξεκέλα γάιαηα κεξηθά ή νιηθά αθπδαησκέλα, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε δηαηξνθή ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 76/118/ΔΟΚ, 
78/630/ΔΟΚ θαη 79/1067/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. 

3. Π.Γ. 56/21-2-1995 «πκκόξθσζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο Οδεγίεο 
92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ πνπ 
δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο θαη πξντόλησλ κε βάζε ην γάια» (ΦΔΚ 
45/27-2-95 η. Α). 

4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα 
ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 
ηξνθίκσλ (HACCP). 

5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη δσνηξνθέο. 
6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκόο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ- πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 

93/43 νδεγίαο (ΔΟΚ). 
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ 

θαλόλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. 
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκό 

εηδηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντόληα δσηθήο 
πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν. 

9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο 
ζπκκόξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθώλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο 
θαλόλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ. 

10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) ΑΡΗΘ. 1935/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 
80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ. 

11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2005 
πεξί κηθξνβηνινγηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξόθηκα. 

12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2074/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα 
ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα πξντόληα βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 
853/2004 θαη γηα ηελ νξγάλσζε επίζεκσλ ειέγρσλ βάζεη ησλ θαλνληζκώλ (ΔΚ) αξηζ. 
854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/ 2004, γηα ηελ παξέθθιηζε από ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 
852/2004 θαη γηα ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
854/2004. 

13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2005 γηα ηα αλώηαηα όξηα θαηαινίπσλ 
θπηνθαξκάθσλ κέζα ή πάλσ ζηα ηξόθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο 
πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1881/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα 
θαζνξηζκό κέγηζησλ επηηξεπηώλ επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο νη νπνίεο επηκνιύλνπλ 
ηα ηξόθηκα. 

15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 2006 γηα 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξόθηκα δσηθήο 
πξνέιεπζεο. 

16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα 
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ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί 
κηθξνβηνινγηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξόθηκα. 

17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Μαξηίνπ 2008 γηα ηε 
ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1255/1999 ηνπ 
πκβνπιίνπ, όζνλ αθνξά ηηο κεζόδνπο αλάιπζεο θαη πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ 
γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ. 

18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2008 γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

19. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξόθηκα 
αλαγλώξηζεο, ην λσπό γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. 

20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009 
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ (ΔΚ) 
αξηζ. 853/2004, (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2011 γηα ηα 
πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα. 

22. Ν. 4254/7.4.14 (Τπνπαξάγξαθνο Σ ηεο παξαγξάθνπ 8) ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ 
Ν. 4046/2012 ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΩΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ − ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. 

23. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9. 

 

Οι ζσμμεηέτονηες για όλα ηα παραπάνω προϊόνηα σποτρεούνηαι να καηαθέηοσν δείγμαηα 
ηων προζθερόμενων προϊόνηων, επί ποινή αποκλειζμού. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Μ/Μ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΧΗ 

Αριθμηηικώς (%) 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ :  ην πνζνζηό εθπηώζεωο επί ηνηο (%) ζα ππνινγίδεηαη 

ζηελ  ηηκή πνπ ζα δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

έξεπλα αγνξάο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί εηδηθή πξνο ηνύην επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα ρνξεγήζεωο απηνύ από ηξία δηαθνξεηηθά κεγάια super 

market . 


