ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσία 03/06/2016
Τµήµα: Οικονοµικό
Γραφείο: Προµηθειών
∆/νση: Αλ. Καλαντζάκου 13
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
Τηλ. 27613-60170
Email : promitheies@noskypar.gr
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2521
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η )
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Μονάδα Κυπαρισσίας
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης για τρεις (3) µήνες
Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
λιανικής τιµής της αγοράς
ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηµεροµηνία: 08/06/2016 - Ηµέρα: Τετάρτη
Ώρα: 14:00 µ.µ.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηµεροµηνία: 09/06/2016- Ηµέρα: Πέµπτη
Ώρα: 10:00 π.µ.
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ &
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η)
1511
4.800,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.)και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511
Είδη παντοπωλείου: 4.500,00 € µε το Φ.Π.Α.
Γαλακτοκοµικά είδη : 300,00 € µε το Φ.Π.Α.
ΤΕΜΑΧΙΑ & ΚΙΛΑ
15800000-6
Τρεις (3) µήνες (µε τον όρο αυτοδίκαιης
διακοπής της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και
της ισχύος της τυχόν υπογραφείσας σύµβασης
µετά την κατακύρωση του αντίστοιχου κοινού
διαγωνισµού από τον αρµόδιο φορέα
υλοποίησης του)
Τµηµατική παράδοση σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ανάγκες
της
Νοσηλευτικής
Μονάδας
Κυπαρισσίας
Ανάρτηση
στην
ιστοσελίδα
της
Ν.Μ.
Κυπαρισσίας και στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ (ΚΑΕ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) έχοντας
υπόψη:
1. το Π.∆. 118/2007
2. το Ν. 2286/1995, άρθρο 2
3. το Ν. 2362/1995
4. το Π.∆. 60/2017
5. το Ν. 3867/2010, άρθρο 27
6. το Ν. 3861/2010
7. το Ν. 4013/2011
8. του άρθρου 7 του Ν.2955/2001
9. την υπ’ αριθµ. 10η/01-06-2016 (Θ. ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. Μεσσηνίας,
µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της παρούσας διαπραγµάτευσης,
10. την υπ’ αριθµ. 22/26-01-2016 Πράξη ∆ιοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας µε την οποία ορίζεται η
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών,
11. τις τρίµηνες ανάγκες των τµηµάτων που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς διαγωνισµούς και αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της ζωής των
ασθενών και την εύρυθµη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
µε τη διαδικασία της επαναληπτικής ανοιχτής διαπραγµάτευσης λόγω του κατεπείγοντος
χαρακτήρα την προµήθεια Τροφίµων (είδη παντοπωλείου & γαλακτοκοµικά είδη) προκειµένου
να καλυφθούν οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία της Νοσηλευτικής
Μονάδας Κυπαρισσίας, προϋπολογισµού 4.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε κριτήριο
κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη λιανική τιµή αγοράς, για το
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών.
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή : Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
∆ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr
Πληροφορίες: Γ. Πόταρη
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Νοσηλευτική Μονάδα
Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής
08/06/2016
Κυπαρισσίας,
Μονάδας Κυπαρισσίας
Ώρα:14:00 µ.µ.
Αλ. Καλαντζάκου 13
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
09/06/2016
Ώρα:10:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 08/06/2016
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: Αλ.
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στις 09/06/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kyparissiahospital.gr)
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.
Το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07.

6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
1. να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
2. να αναφέρουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
3. να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:
α. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
β. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
γ. εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 08/06/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από
την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ.
4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη
γραµµατεία>>.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του,
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο
από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού.
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο),
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.3. ΤA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρµοσµένες στις τιµές του
παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ (όπου υπάρχουν διαφορετικά θα αναφέρεται ότι δεν
αντιστοιχούν) µε αναφορά του κωδικού είδους και της τιµής του παρατηρητηρίου.

Κάθε άλλου είδους
δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης,
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί
στην προσφορά.
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης ποσότητας.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 08/06/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ. είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90) ηµέρες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Το κείµενο της διακήρυξης, ο πίνακας ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισµού θα δίνονται από το γραφείο Προµηθειών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A

8

ΟΜΑ∆Α
ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΥΓΑ,
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

8

ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΥΓΑ,
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΥΡΙΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨ.
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΑΥΓΑ

150 KG
40 KG
15 KG
60 TEM

ΖΥΜΑΡΙΚΑ -ΡΥΖΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 1 KG
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 250
ML
ΖΑΧΑΡΗ
ΑΛΜΥΡΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑΚΙΑ σε
ατοµική συσκευασία,
βάρους 50 gr περίπου
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
1KG
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜ. 10
ΓΡ
ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΑΤΟΜ
20 ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝ 200
ΓΡ
ΟΣΠΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410
ΓΡ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

480 KG
80 KG
600 TEM
120 KG

960 TEM
40 KG
600 TEM
600 TEM
100 TEM
15 KG
650 TEM
24 TEM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
KIBΩΤΙΟ
ΡΙΓΑΝΗ
ΠΙΠΕΡΙ
ΤΣΑΙ (σε φακελάκια 10
γρ)

8

ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΥΓΑ,
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

15 ΠΑΚΕΤΟ
15 ΠΑΚΕΤΟ
300 ΤΕΜ

ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ
ΠΛΑΣΤ.
ΞΥ∆Ι 400 ΓΡ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ
ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ Νο 2
(T.Y)
ΕΛΙΕΣ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
260 ΓΡ
ΦΑΡΙΝΑ 500 GR
ΒΙΤΑΜ 250 ΓΡ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,5 LT
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ

2 ΠΑΚ
40 TEM
30 KG
1200 KG
6 KG
240 TEM
TEM
TEM
TEM
KG
300 ΤΕΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% : 4.500.00 €
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ – ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΕΙ∆ΟΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ %

ΠΟΣ/ΤΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ (200 γρ.) 0-2%

360τµχ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% :

300.00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% : 4.800,00 €
Τα είδη παντοπωλείου θα παραδίδονται δύο (2) φορές την εβδοµάδα, από τις 8:00 µέχρι 9:00
στην αποθήκη της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας µε µέριµνα, ευθύνη και έξοδα των
προµηθευτών.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του ΄΄ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΄΄ καθώς και τις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
και ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ.
• Το προσωπικό µεταφοράς των τροφίµων θα είναι ευγενές και υγιές. Θα φέρει καθαρές
στολές και θα είναι εφοδιασµένο µε το ατοµικό βιβλιάριο υγείας.
• Η παραλαβή των τροφίµων θα πραγµατοποιείται από την ειδική επιτροπή καθώς και από άλλα
αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου.
• Ο έλεγχος είναι ποσοτικός και ποιοτικός και περιλαµβάνει µακροσκοπικό έλεγχο ,
ποσοτικό έλεγχο, πρακτική δοκιµασία και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δειγµατοληψίες
για εργαστηριακές εξετάσεις τροφίµων, οι ποσότητες των οποίων επιβαρύνουν τον
προµηθευτή.
• Σε περίπτωση
απόρριψης
κάποιου είδους για οποιονδήποτε βάσιµο
λόγο ο
προµηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από
την επιτροπή παραλαβής µετά την παρέλευση του οποίου η Νοσηλευτική Μονάδα δύναται
να προµηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εµπόριο εις βάρος του προµηθευτή.
• Σε περίπτωση αρνήσεως του προµηθευτή να αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε
παρέχεται η δυνατότητα εκπτώσεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ
του ∆ηµοσίου και κηρύξεως του προµηθευτή έκπτωτου.
• Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα αποστολής εξειδικευµένων υπαλλήλων του, στα
καταστήµατα των προµηθευτών για υγειονοµικό έλεγχο.
• Τα µεταφορικά οχήµατα και οι περιέκτες που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των
τροφίµων θα διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση ώστε να προφυλάσσονται τα
τρόφιµα από µολύνσεις.
• Τα υλικά συσκευασίας των τροφίµων τα οποία έρχονται σε άµεση επαφή µε το
περιεχόµενό τους θα είναι από υγειονοµικώς αποδεκτή ύλη και άµεµπτη καθαριότητας ,
ώστε τα τρόφιµα να µην προσβάλλονται από το µέσο συσκευασίας τους ,ούτε τούτο να
προσβάλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο από το
περιεχόµενό του ή να µεταφέρει
επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου ουσίες.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας παντοπωλείου ή
υπεραγοράς τροφίµων σύµφωνα µε Υ.∆. Α1Β 8577/83 άρθρο 43 και 44 ή άλλη σχετική µε τα
προσφερόµενα είδη άδεια.
ΑΥΓΑ
Ωοσκοπηµένα Α΄ Κατηγορίας
Βάρους 55-66 gr
Τα αυγά θα είναι συσκευασµένα από ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας µε τις
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία ενδείξεις:
1.΄Ονοµα και διεύθυνση ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που µεριµνά για την συσκευασία.
2. ∆ιακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου
3. Κατηγορία αυγού Α
4. Κατηγορία βάρους

5. Αριθµός αυγών
6. Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας
7. Να διατηρούνται στο ψυγείο αµέσως µετά την παραλαβή τους
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
΄Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Οξύτητας 0-1
Σε συσκευασία των 5 L σε λευκοσιδηρά δοχεία.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται , εκτός των άλλων , η επωνυµία της επιχείρησης και η
ηµερο-µηνία λήξης. του προϊόντος.
ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
Α΄ ποιότητας
Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται , εκτός των άλλων η ηµεροµηνία λήξης. του προϊόντος.
∆εν θα φέρουν διογκώσεις (φουσκώµατα) ,οξειδώσεις και παραµορφώσεις στην συσκευασία.
Το βάρος της συσκευασίας θα καθορίζεται από το Νοσοκοµείο.
ΤΥΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Α) Μαλακά: Τυρί φέτα – τυρί για τόστ
Β) Σκληρά : µυζήθρα – κασέρι
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΙΩΝ:
-Μαλακά
α) Εξαιρετικής ποιότητας : Περιέχει λίπος πάνω από 22% και υγρασία µε ανώτατο όριο 52.5%
β) Πρώτης ποιότητας : Περιέχει λίπος 19% και υγρασία µε ανώτατο όριο 56%
γ) ∆εύτερης ποιότητας : Περιέχει λίπος 15% και υγρασία µε ανώτατο όριο 56%
-Σκληρά
α) Σκληρό τυρί : Περιέχει λίπος 47% και υγρασία µε ανώτατο όριο38%
β) Πρώτης ποιότητας : Περιέχει λίπος 40% και υγρασία µε ανώτατο όριο 38%
γ) ∆εύτερης ποιότητας : Περιέχει λίπος 32% και υγρασία µε ανώτατο όριο 38%.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
α) Συµπαγή ,ελαστική ,ξηρή και καθαρή επιφάνεια
β) Γεύση και µυρωδιά ευχάριστη
γ)Να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις
ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΟΣΠΡΙΑ
- Σε συσκευασία αεροστεγή που θα φέρει ηµεροµηνία λήξης.
- ∆εν θα φέρουν τρίµµατα.
- Θα είναι απαλλαγµένα από έντοµα και αρθρόποδα.
- Θα έχουν την χαρακτηριστική ευχάριστη γεύση και µυρωδιά.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας παντοπωλείου ή
υπεραγοράς τροφίµων σύµφωνα µε Υ.∆. Α1Β 8577/83 άρθρο 43 και 44 ή άλλη σχετική µε τα
προσφερόµενα είδη άδεια.
Το γιαούρτι πρέπει να :
• Είναι σε συσκευασία κατάλληλη (στεγανή) ώστε να µην επηρεάζεται το περιεχόµενό τους
• Να µην έχει καταστραφεί η συσκευασία τους
• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης ως αναπόσπαστο τµήµα της.
• Να είναι πλήρες ή αποβουτυρωµένο ή ηµιαποβουτυρωµένο σε συσκευασίες των 250 gr
• Να πληρεί τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίµων και ποτών και την ισχύουσα υγειονοµική
νοµοθεσία.
• Να µεταφέρονται µέσα σε οχήµατα / ψυγεία ή µε µηχανικά µέσα (CONTAINERS) κλεισµένων
και εξοπλισµένων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι σωστές θερµοκρασίες κατά την διάρκεια
της διαδροµής

