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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2018
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, που θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας
– Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας- Διοικητικές Υπηρεσίες - Ισόγειο) στις
18 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, για την ανάδειξη αναδόχου για την
« Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης
67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24% », χρονικής διάρκειας 42 ημερολογιακών ημερών.
Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Κέρκυρας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 67.800,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 και στο
τηλέφωνο 26613-641.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης θα
είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλληνός Κων/νος
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τμήμα:.
Προμηθειών
Πληροφορίες : Κεφαλληνός Κων/νος
ΤΗΛ.:
26613-60641/868
FAX :
26610-81086
Ταχ. Δ/νση :
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τ.Κ.:49100
e-mail:
grpromit@gnkerkyras.gr

Κέρκυρα 05/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 33/2018 (ΠΠΥΥ 2015)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της
νόμιμα διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής, Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 60.000,00€ μη συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%
(67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) για 42 ημέρες
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
KAE
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης
λιανικής τιμής και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής
Ημερομηνία: 18/12/2018
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 11:00 π.μ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
15111200-1, 15113000-3, 15112100-7, 15411200-4,
15221000-3, 03221200-8, 03142500-3, 15551000-5,
39222100-5, 15612500-6, 15812100-4
1511
Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της
σύμβασης στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% και 24%
Ένας (1) μήνας και δώδεκα ημέρες (42 ημέρες συνολικά)
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007 (Υπέρ Ψυχικής
Υγείας και ΕΑΑΔΗΣΥ).
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και του Ν. 2238/1994
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Έχοντας υπόψη:

1.
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και τις αποφάσεις:
1.1. Του Ν. 4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.2. Του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016»
1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-052010) και ισχύει .
1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.6. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.7. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
παράγραφοι 1 εως 11 του άρθρου 2 .
1.8. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.9. Του Νόμου 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» άρθρο 24 για την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου τιμών και ποσοστό 2% επί των τιμολογίων
των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 24 παρ.6).
1.10. Του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/τ.Α΄/03-08-2010 περί «εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλειας ζωής οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου οικονομικών» άρθρο 27.
1.11. Του Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα
διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
1.12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρο 13-14.
1.13. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.14. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
1.15. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
1.16. Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) περί «ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.17. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.18. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (Φ.Ε.Κ.
139/τ.Α΄/27.6.97.
1.19. Του Ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», άρθρο 14, παρ. 7.
1.20. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.21. Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
1.22. Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις
στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα στην παρ. 10 του άρθρου 16.
1.23. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2. (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις).
1.24. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
1.25. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας,
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
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1.26. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις» άρθρο 37(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ).
1.27. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ.Α΄/16-12-2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» άρθρο 5.
1.28. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» άρθρο 93.
1.29. Της Κ.Υ.Α με αριθμ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ 2937/τ.Β`/15-09-2016) των Υπουργού Υγείας και
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των
Εποπτευόμενων Φορέων Υγείας για το έτος 2015 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και λοιπές πηγές.
1.30. Του με ημ/νία 13/10/2016 αποσταλέντος, από τη Διοίκηση της 6ης Υ.Πε., μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με τον Ορισμό Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2015, σύμφωνα με τα υπ’ αρ’ πρωτ. 4747/20-09-2016,
4963/05-10-2016 και 4972/05-10-2016 έγγραφα της Ε.Π.Υ.
1.31. Της αριθμ. 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208/τ.Β`/01-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση
των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας».
1.32. Της αριθμ. 87η-14ο/29-11-18 Απόφασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2015 του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας»
1.33. Tης αριθμ. πρωτ.: 29560/04-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/1193, αρ. Δέσμευσης
975/0 και ΑΔΑ: 6ΥΝ44690Β3-ΖΟ3.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% και 24% με κριτήριο κατακύρωσης
α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και που θα αντιστοιχεί σε
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα εξής είδη των τμημάτων:
1- και 2 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ελαιόλαδα), 4 - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, 5 - ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,
β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα
είδη των υπολοίπων τμημάτων, ήτοι:
6 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Αυγά), 7 - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, 8 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, 9 - ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 10, 11 και 12 - ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ, 13 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου και των Ψυχιατρικών Δομών του Γ.Ν. Κέρκυρας».
Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε δεκατρία διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ όπως ακριβώς αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
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ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΚΡΕΑΣ» ΜΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 15111200-1, 15113000-3)
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ»
ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 15112100-7)
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑΔΙ» ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 15411200-4)
ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΤΙΜΗΣ (CPV: 15221000-3)
ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: 03221200-8 )
ΤΜΗΜΑ 6 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΑΥΓΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 03142500-3 )
ΤΜΗΜΑ 7 : ΕΙΔΗ «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ» ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 03221200-8 )
ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV : 15612500-6 )
ΤΜΗΜΑ 9 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ( CPV : 15812100-4 )
ΤΜΗΜΑ 10 : ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ «ΓΑΛΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 15551000-5 )
ΤΜΗΜΑ 11 :
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ «ΓΙΑΟΥΡΤΙ » ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15511000-5 )
ΤΜΗΜΑ 12 : ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ «ΤΥΡΙΑ » ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15511000-5 )
ΤΜΗΜΑ 13 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV: 39222100-5) :
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 13.1 ΜΕ 13%:
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 13.2 ΜΕ 24%:

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

12.803,30

13%

14.467,73

9.520,00

13%

10.757,60

3.153,78

13%

3.563,77

1.793,76

13%

2.026,95

8.620,00

13%

9.740,60

380,00

13%

429,40

1.475,00

13%

1.666,75

3.174,70

13%

3.587,41

753,85

24%

934,77

4.623,90

13%

5.225,01

2.688,00

13%

3.037,44

3.752,91

13%

4.240,79

2.616,53
&
4. 165,33

13%
&
24%

2.956,68
&
5.165,01

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

59.521,06
67.799,91

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
18/12/2018
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ
11:00 π.μ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται
από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

17/12/2018
14:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 67.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 13% και 24%.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας διακήρυξης.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν. 4412/2016.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές διευκρινήσεις
επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
(www.gnkerkyras.gr).
Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο
δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των
διευκρινήσεων - τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
διακήρυξης.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες, προθεσμία που
αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς
δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει
και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη «Προσφορά».
2.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
2.3. Ο τίτλος της διακήρυξης.
2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
2.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
3. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
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2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία
της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της.
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και με τις αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) και
161/2016 (κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ το οποίο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσης. Το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται από :
 τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε.
 τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) ο οποίος ενεργεί για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
H υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr).
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η
συμπλήρωση του Μέρους V. Όλα τα υπόλοιπα Μέρη του Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνονται κανονικά.
Οι πάσης φύσεως υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
υπογράφονται χειρόγραφα από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), με θεώρηση του γνησίου της
χειρόγραφης υπογραφής, επί ποινή αποκλεισμού.
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. Τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. Επίσης τυχόν πιστοποιητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση, εγγραφές σε αρμόδια μητρώα,
επιμελητήρια κτλ., σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τριμήνου που προηγείται
της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα.
6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα σε ισχύ.
7. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι υπόλοιπες Υπεύθυνες Δηλώσεις του ιδίου Άρθρου υπογράφονται από τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ο,Ε, και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον πρόεδρο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στις
περιπτώσεις των Α.Ε.
8. Άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή του καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) που να προκύπτει
ότι ασχολείται με την παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών των τροφίμων
όπου αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:
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- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών σε άριστη κατάσταση ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα
υποδείξει το Νοσοκομείο κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος
από τον ζητούμενο [εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών]
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις
απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα
πραγματοποιήσει.
- Ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με
τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης
απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας προϊόντων. Η μεταφορά των προϊόντων πληροί τους όρους του
«Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια
είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:
α) Η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προσφερομένων ειδών
β) Το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, (εφόσον φυσικά δεν τα παράγει ο
ίδιος) ή τον παραγωγό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
γ) Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο,
εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν
σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα παραχθούν τα είδη, με
την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
δ) Σε περίπτωση και μόνο κατά την οποία τα προσφερόμενα είδη, τα παράγει μεν τρίτος, είναι όμως σε
αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προμήθειά τους, ο συμμετέχων στην
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: i) αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης
του διαγωνισμού στην εταιρεία του και ii) ότι τα προσφερόμενα προϊόντα, τα παράγει μεν τρίτος, είναι όμως
σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προμηθευτεί καθώς είναι ευχερής η προμήθειά
τους.
11. 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 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.
12. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε μεταφέρει με ίδια μέσα τα προϊόντα, οφείλει:
να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας που θα αναλάβει τη
μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια ειδών ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και διανομής των
υπό προμήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη
δήλωση.
13. Ειδικά για τους συμμετέχοντες στο τμήματα 10, 11 και 12 (Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων),
πρέπει να προσκομίσουν επίσης τα ακόλουθα:
1. Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Π.Δ.
56/95 για το εργοστάσιο κατασκευής.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ύπαρξης εργαστηρίου αυτοελέγχου και μη ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του, στο εργοστάσιο κατασκευής.
3. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του εργαστηρίου αυτοελέγχου του εργοστασίου κατασκευής.
4. Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 του εργοστασίου
κατασκευής.
5. Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005 της εταιρείας που θα αναλάβει τη μεταφορά και
διανομή των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πιστοποιητικό, προσκόμιση
πιστοποιητικού HACCP. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει πιστοποιητικό ή βρίσκεται σε
διαδικασία πιστοποίησης, θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία (μελέτη ή σχετική υπεύθυνη δήλωση) από
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τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση της ως προς αυτό και ότι ακολουθεί τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής
Πρακτικής, καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται να είναι αριθμημένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη
προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς,
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων
συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει (πρωτότυπο και
αντίγραφο),συμπληρωμένα τα τεχνικά στοιχεία αναλυτικά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας με την μορφή που εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ που βρίσκεται στο
τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β .
Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο)
την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος. Οι προσφορές να περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών και να είναι ενυπόγραφες.
Οι συμμετέχοντες ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ θα συμπληρώσουν τους πίνακες οικονομικής προσφοράς
όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας χωρίς να προβούν σε καμία μεταβολή ή
τροποποίηση των ζητούμενων στοιχείων.
Η μειοδοσία ανά τμήμα θα προκύψει από τη μικρότερη σε ποσό προσφερόμενη συνολική αξία. Οι
πίνακες οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ θα πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να έχουν
συμπληρωμένα όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά που θα
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.
1. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα συνημμένα
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική
γλώσσα.
2. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
3. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
4. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές
σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην
προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση
της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της
αξιολόγησης.
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι,
από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
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της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο
προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του
συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται,
κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχος έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον
Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
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α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’
όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα
αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων
Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την
Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την
κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της
προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την
ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης,
προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται
μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις
κυρώσεις.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και
την Προσφορά του Ανάδοχος, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που
απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει
κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχος, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχος.
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
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, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνεται και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης.
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, από τις 07.00π.μ. εως τις 09.00π.μ. στις αποθήκες του
Νοσοκομείου. Κατά τη διαδικασία διενέργειας - παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από
το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην
τεχνική και οικονομική του προσφορά.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο
του Ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Τιμολόγιο του προμηθευτή.
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Η αμοιβή του Ανάδοχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Επιπλέον των νόμιμων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης υπόκεινται
στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Υπέρ Ψυχικής
Υγείας και ΕΑΑΔΗΣΥ).
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».






ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα και δώδεκα ημέρες (42 ημέρες)
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η
εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον
Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση,
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο
Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών
περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να
εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του Ανάδοχου ή σε περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή
πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας
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επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη
σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου
72 του Ν.4412/2016.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ενώ το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο διαδίκτυο
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαiκαι τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
-Ονομασία: [Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ]
-Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221917]
-Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ / Τ.Κ. 49100]
-Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κεφαλληνός Κων/νος]
-Τηλέφωνο: [26613-60641,868,538]
-Ηλ. ταχυδρομείο: [grpromit@gnkerkyras.gr]
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gnkerkyras.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (15111200-1, 15113000-3, 15112100-7, 15411200-4, 15221000-3, 03221200-8, 03142500-3, 15551000-5,
39222100-5, 15612500-6, 15812100-4)
-Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………….]
-Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
-Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
-Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του
άρθρου 20:ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
α) [……]
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο εγγράφων):[……][……][……][……]
κατάλογοv:
γ) [……]
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας [] Ναι [] Όχι
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή α) [……]
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα
…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν β) [……]
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή γ) [……]
κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία [ ]
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
[……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις [……]
μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών []Ναι []Όχι
φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος []Ναι []Όχι
της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος [] Ναι [] Όχι
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός [] Ναι [] Όχι
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:
[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
-[……]·
-[……]·
-Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις Εάν ναι, να αναφερθούνΕάν ναι, να αναφερθούν
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
που
οφείλει λεπτομερείς πληροφορίες λεπτομερείς πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωση, των [……]
[……]
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,
ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο -[.......................]
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με [] Ναι [] Όχι
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[…...........]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [] Ναι [] Όχι
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση [] Ναι [] Όχι
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν Απάντηση:
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του [] Ναι [] Όχι
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
υ παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής
Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
χώρα εγκατάστασής του

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
αναφέρετε:
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού
φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού
φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή [……],[……][…] νόμισμα
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο […................................…]
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη [……][…]νόμισμα
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να)
έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα
για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης
και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
α)[......................................……]
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα [……]
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών [........], [.........]
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που
θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
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αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, [….............................................]
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
[……] [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
[……] [……]
Εάν η σχετική
αναφέρετε:

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα
από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv,
αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
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επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
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28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30. Πρβλ άρθρο 48.
31. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
36. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
44. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ 42 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΝΑΙ

1.1. Μοσχαρίσιο κρέας άνευ οστού (μπούτι)

ΝΑΙ

1.2. Χοιρινό κρέας άνευ οστού (μπούτι)

ΝΑΙ

1. 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.

ΝΑΙ

2. Τα είδη θα πρέπει να είναι εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΝΑΙ

3. 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.

ΝΑΙ

4. Το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α (σφαγεία
νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δυο),
με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και βαθμό πάχυνσης
κατηγορίας 1 και 2 (πολύ μικρή, μικρή).

ΝΑΙ

5. Τα κρέατα θα παραδίδονται σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος
(Vacuum) σε συσκευασίες των 2 και 5 κιλών.

ΝΑΙ

6. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά
κτηνιατρικής επιθεώρησης.

ΝΑΙ

7. 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
αριθμός 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.

ΝΑΙ

8. Για το βόειο - μοσχαρίσιο κρέας ο κωδικός του ζώου ή της ομάδας
πρέπει να αναγράφεται και στο συνοδευτικά εμπορικά έγγραφά
(τιμολόγια, δελτία αποστολής).

ΝΑΙ

9. 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.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 2) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ

2.1. Κοτόπουλο νωπό

ΝΑΙ

2.2. Γαλοπούλα νωπή

ΟΧΙ

1. Τα παραδιδόμενα νωπά πουλερικά θα είναι :

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΒΑΡΟΥΣ Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι βάρους 1200 γραμμαρίων
περίπου το καθένα. Το εν λόγω βάρος μπορεί να αυξομειώνεται,
αφού του ζητηθεί και εφόσον
έχει την δυνατότητα αυτή ο
προμηθευτής.
ΤΥΠΟΥ 70 % 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.

ΝΑΙ

2. Η μεταφορά θα γίνεται με ισοθερμικούς θαλάμους που διατηρούν
την θερμοκρασία (+4ο C),(σχετ. Π.Δ. 959/81)

ΝΑΙ

3. 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. κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91
άρθρο 6), και (Π.Δ. 291/96).

ΝΑΙ

4. 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.

ΝΑΙ

5. Απαγορεύεται η χορήγηση νωπών πουλερικών που δεν πληρούν
τους παραπάνω όρους, καθώς και τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις.

ΝΑΙ

6. Η ημερομηνία παράδοσης των νωπών πουλερικών να είναι
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως.

ΝΑΙ

7. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από
την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Κέρκυρας.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 3) ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

ΝΑΙ

3.1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5λιτρο

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

2. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις διαφόρων
ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας.

ΝΑΙ

3. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων,
κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

4. Η συσκευασία πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης
από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος
καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται
από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΝΑΙ

3.2. Αραβοσιτέλαιο

ΟΧΙ
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Αραβοσιτέλαιο (5 λιτ) : Από εκλεκτό καλαμπόκι, υγιεινό ελαφρύ και
κατάλληλο για το τηγάνισμα και κάθε είδους χρήση σε συσκευασία
των 5 λίτρων
ΤΜΗΜΑ 4) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

4.1. Πέρκα φιλέτο

ΝΑΙ

4.2. Βακαλάος φιλέτο

ΝΑΙ

Για τα είδη 4.1. και 4.2. :
1. Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα να ισχύουν οι εκάστοτε
κτηνιατρικές, υγειονομικές διατάξεις και διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ότι αφορά στην επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση,
επεξεργασία, εμπορία αυτών.

ΝΑΙ

2. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα είναι Α ποιότητας για
κάθε είδος, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι
συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλο
και Β χαρτοκιβώτιο), καλά διατηρημένα και απ΄ ευθείας βγαλμένα
από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου.

ΝΑΙ

3. Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση.

ΝΑΙ

4. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα έχουν ποσοστό
επίπαγο σύμφωνα με το ισχύον προεδρικό διάταγμα.

ΝΑΙ

5. Τα κατεψυγμένα ιχθυηρά θα τεμαχίζονται σε εργαστήρια που θα
διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό αριθμό λειτουργίας, ο οποίος θα
αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος.

ΝΑΙ

6. Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές
διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΝΑΙ

7. Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις
(είδος ψαριού, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα
προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση
επεξεργασίας και τεμαχισμού), καθαρό βάρος κα ποσοστό επί πάγου
(ως 15% για τα τεμαχισμένα).

ΝΑΙ

8. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο
του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους.

ΝΑΙ

9. Τα οχήματα μεταφοράς αλιευμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα και
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τα
κατεψυγμένα αλιεύματα θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες του
Νοσοκομείου με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να
εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της μεταφορά θερμοκρασία
≤ -18οC. Τα μέσα μεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας.
Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου
όποτε ζητηθούν.

ΝΑΙ

10. Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5
κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι
εξής ενδείξεις: α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την
ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) Η
συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει
ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατά-ψυξης και
της λήξης συντήρησής τους γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται
ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) ΕΟΚ της εγκατάστασης παραγωγής δ)

ΝΑΙ
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σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την
απόψυξη». Θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητος, συσκευασμένα κατάλληλα και να έχουν ποσοστό επί πάγου
σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
ΤΜΗΜΑ 5) ΦΡΕΣΚΑ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΝΑΙ

5.1. Αγγούρια

ΟΧΙ

5.2. Άνηθος ματσάκι 100γρμ

ΝΑΙ

5.3. Καρότα

ΝΑΙ

5.4. Κολοκύθια

ΝΑΙ

5.5. Κουνουπίδια

ΟΧΙ

5.6. Κρεμμύδια κόκκινα/ξανθά

ΝΑΙ

5.7. Κρεμμύδια φρέσκα ματσάκι

ΟΧΙ

5.8. Λάχανο άσπρο εγχώριο

ΝΑΙ

5.9. Λεμόνια

ΝΑΙ

5.10. Μαϊντανό ματσάκι 100γρμ

ΝΑΙ

5.11. Μανταρίνια

ΝΑΙ

5.12. Μαρούλια

ΝΑΙ

5.13. Μελιτζάνες

ΟΧΙ

5.14. Μήλα Σμίθ / Ξινόμηλα

ΝΑΙ

5.15. Μήλα Στάρκιν

ΝΑΙ

5.16. Μπανάνες

ΝΑΙ

5.17. Ντομάτα

ΝΑΙ

5.18. Πατάτες

ΝΑΙ

5.19. Πιπεριές πράσινες εγχώριες

ΝΑΙ

5.20. Πορτοκάλια

ΝΑΙ

5.21. Πράσα

ΟΧΙ

5.22. Ροδάκινα

ΟΧΙ

5.23. Σέλινο Ματσάκι 100γρμ

ΝΑΙ

5.24. Σκόρδα ξερά

ΝΑΙ

5.25. Σκόρδα φρέσκα ματσάκι

ΟΧΙ

5.26. Νεκταρίνια

ΟΧΙ

Για τα είδη 5.1 έως και 5.26. :
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1. Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι ώριμα,
πρώτης κατηγορίας, Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής,
απαλλαγμένα από ξένες ύλες και ελαττώματα και να μην εμφανίζουν
αλλοίωση της σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους
χαρακτήρων. Να μην είναι χτυπημένα και να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από
ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. Στα συνοδευτικά
δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος
παραγωγής. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι
χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από
ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους
σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή. Τα
οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα
φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι
μεταλλαγμένα.

ΝΑΙ

2. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις διαφόρων
ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας

ΝΑΙ

3. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο.

ΝΑΙ

4. Επιτρέπεται χορήγηση οπωρολαχανικών ποιότητας κατώτερης
της πρώτης σε δύο μόνο περιπτώσεις: Α) Ντομάτες φαγητού Β)
Φρούτα προοριζόμενα για την παρασκευή κομπόστας και πάντα υπό
την προϋπόθεση εγγράφου παραγγελίας.

ΝΑΙ

5. Η ανοχή για τις πατάτες μικρού μεγέθους, τουλάχιστον μεγάλου
καρυδιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της παραδιδόμενης
ποσότητας.

ΝΑΙ

6. Τα υπό προμήθεια πορτοκάλια ανεξαρτήτως ποικιλίας πρέπει : α)
να μην είναι πράσινα τουλάχιστον κατά τα 3/4 της συνολικής
επιφάνειας, β) το πάχος της φλούδας να είναι κανονικό , γ) να μην
είναι αφυδατωμένα και μάλιστα λόγω παγετού και δ) κακής υγιεινής
καταστάσεως απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, σήψεως
και κερατίτιδας. Ειδικώς τα πορτοκάλια που δεν προέρχονται από
ψυγείο δεν πρέπει να έχουν ζαρώματα στην φλούδα που σημαίνει
παλαιά συγκομιδή ή αυτόματη πτώση (χαμάδες).Τα δε προερχόμενα
από ψυγείο δεν πρέπει να παρουσιάζουν φλούδα με φελλώδες
επίστρωμα περισσότερο από το 1/4 της συνολικής επιφάνειας των.

ΝΑΙ

7. Τα νωπά οπωρολαχανικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 6) ΑΥΓΑ
6.1. Αυγά

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι:

ΝΑΙ

1. Ωοσκοπημένα Α κατηγορίας, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει
των κείμενων διατάξεων.

ΝΑΙ

2. Βάρους 53 έως 63 γραμμαρίων. Ο έλεγχος του βάρους θα
εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών, κατ΄ εκτίμηση
της Επιτροπής Παραλαβής.

ΝΑΙ

3. Τα αυγά θα είναι: καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από το
ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, σε καθαρές προθήκες,

ΝΑΙ
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με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
ενδείξεις:
Όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού ή της εταιρείας που μεριμνά
για τη συσκευασία

ΝΑΙ

Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου

ΝΑΙ

Κατηγορία αυγού Α

ΝΑΙ

Κατηγορία βάρους

ΝΑΙ

Αριθμός αυγών

ΝΑΙ

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

ΝΑΙ

Να διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους.

ΝΑΙ

4. Θα είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία
πλαστικές θήκες και Β χαρτοκιβώτιο. Οι συσκευασίες θα είναι
κατάλληλου τύπου που θα τα προστατεύουν από εξωτερικές
επιμολύνσεις και θα τα διατηρούν ακέραια κατά τη μεταφορά. Οι
πλαστικές θήκες θα είναι 6, 10, 20, 30 τεμαχίων, ανάλογα με την
παραγγελία του Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

5. Τα αυγά που θα προσκομίζονται θα είναι της πρώτης εβδομάδας
ωοσκόπησης και θα προκύπτει από την ετικέτα ή από σχετική
βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου που θα συνοδεύσει το είδος.

ΝΑΙ

6. Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
κτηνιατρικές, κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 7) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΝΑΙ

7.1. Φασολάκια στρογγυλά

ΝΑΙ

7.2. Σπανάκι

ΝΑΙ

7.3. Αρακάς

ΝΑΙ

7.4 Πράσο κομμένο

ΝΑΙ

1. Για τα κατεψυγμένα λαχανικά να ισχύουν οι εκάστοτε υγειονομικές
διατάξεις και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά στην
επιθεώρηση, εισαγωγή, συντήρηση, επεξεργασία, εμπορία αυτών.

ΝΑΙ

2. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Α ποιότητας για
κάθε είδος, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF), καλά διατηρημένα και
απ΄ ευθείας βγαλμένα από την κατάψυξη ώστε να μην έχουν
ξεπαγώσει καθόλου.

ΝΑΙ

3. Να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης κατά την παράδοση

ΝΑΙ

4. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα λαχανικά θα έχουν ποσοστό
επίπαγο σύμφωνα με το ισχύον προεδρικό διάταγμα.

ΝΑΙ

5. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΝΑΙ

6. Η συσκευασία των προϊόντων θα είναι κατάλληλα αεροστεγή και
θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία κατάψυξης,

ΝΑΙ
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ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, καθαρό βάρος).
7. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο
του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους.

ΝΑΙ

8. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες του
Νοσοκομείου με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να
εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της μεταφορά θερμοκρασία≤ 18οC. Τα μέσα μεταφοράς θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας.
Τα έντυπα των καταγραφικών να είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου
όποτε ζητηθούν.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 8) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
8.1. Άρτος λευκός
1. Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας τύπου Μ
χωριάτικο, σε τεμάχια του μισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά
ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι
εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα
παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη
μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του. Να
είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της
διάθεσης. Να είναι καλά ζυμωμένο και ψημένο και να έχει την
κανονική και νόμιμη υγρασία του. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα
είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με
επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15%. Το ψήσιμο θα
πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα
(φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το
μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις
προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να
αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται
σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε κατάλληλα κάνιστρα ή σε καλάθια
τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων.
Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την
απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή
του χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα
γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα
είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Το ψωμί θα
πρέπει μα πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.
8.2. Άρτος σίκαλης
1. Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία από
ισόποση ανάμειξη αλεύρων σίκαλης και σιταριού. Οι άρτοι να
παρασκευάζονται από αλεύρια Α΄ ποιότητας σε τεμάχια του μισού
ή του ενός κιλού, να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι
κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από
κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον
εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική
αυξομείωση ως προς το βάρος του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες,
που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά
ζυμωμένο και ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία
του. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται
η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων
επιτρέπεται σε βαθμό 15%.Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές
και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να
είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην
ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού
άλατος και να μην περιέχει ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ουσία. Ο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και
να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά
του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε κατάλληλα
κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής
των τροφίμων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την
βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των
φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά των
ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα
απολυμαίνονται τακτικά. Το ψωμί θα πρέπει μα πληροί τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.
8.3. Ψωμάκια λευκά 100γρμ
ΤΜΗΜΑ 9) ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

9.1. Ψωμί Τόστ 500γρμ

ΝΑΙ

9.2. Φρυγανιές λευκές ή σικάλεως 500γρμ

ΝΑΙ

1. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή
συσκευασία.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΝΑΙ

2. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις Υγειονομικές Διατάξεις

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 10) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΑΛΑ)

ΝΑΙ

10.1. Γάλα φρέσκο αγελαδινό πλήρες 0,5 λίτρο

ΝΑΙ

10.2. Γάλα φρέσκο αγελαδινό 1,5% λιπαρά 1 λίτρο

ΝΑΙ

10.3. Γάλα μακράς διάρκειας αγελαδινό 3,5% λιπαρά 1,5 λίτρα

ΝΑΙ

1. Η παραγωγή και εμπορία παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος θα
πρέπει να γίνεται σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες υγειονομικούς
κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.Δ. 56/1995, Π.Δ. 252/2002
και Π.Δ.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.

ΝΑΙ

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.).

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ
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αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης.
4. Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο
δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 ºC 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.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

6. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι
χαρακτηριστικοί του είδους

ΝΑΙ

7. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία
της ημέρας που έγινε σε αυτό η παστερίωση ή την επομένη.

ΝΑΙ

8. Η συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος πρέπει να
πληρεί όλους τους όρους υγιεινής. Δεν 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.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 11) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ)
11.1. Γιαούρτι αγελάδος με 2% λιπαρά 200γρμ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

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.Δ. 49/1989).

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

3. Θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδος περιεκτικότητας σε λίπος 2%.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ
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5. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ.

ΝΑΙ

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).

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

8. Να παραδίδονται μέσα σε χαρτοκιβώτια, ανάμεσα στα οποία να
υπάρχουν διαχωριστικά κατάλληλου τύπου.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 12) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ)

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

Τα είδη να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα
κατά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τις παραγγελίες του
Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ
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Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στη συσκευασία (Απόφ. ΑΧΣ
1762/90 Τροπ. Άρθρο 83).

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

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 ΔΥΑ
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 ακάρεων,
σκουληκιών, εντόμων, τοξινών, τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων
ή οργανικών ουσιών, παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών,
σήψης, ευρωτίασης κ.τ.λ).

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

Επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων.

ΝΑΙ

12.1. Φέτα σε συσκευασία 15 κιλών

ΝΑΙ

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 Δ2α του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και του Π.Δ. 81/93 (προϊόντα ονομασίας προέλευσης).

ΝΑΙ

2. Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι
υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις:

ΝΑΙ

α) «Φέτα» (FETA)

ΝΑΙ

β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π)

ΝΑΙ

γ) Τυρί

ΝΑΙ

δ) Επωνυμία και έδρα παραγωγού-συσκευαστή

ΝΑΙ

ε) Βάρος του περιεχομένου

ΝΑΙ

στ) Ημερομηνία παραγωγής

ΝΑΙ

ζ) Στοιχεία ελέγχου πού αναλύονται ως εξής:

ΝΑΙ

ζ1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης ΦΕ

ΝΑΙ

ζ2) Αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας

ΝΑΙ

ζ3) Ημερομηνία παραγωγής

ΝΑΙ
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3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ
81/93.

ΝΑΙ

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.

ΝΑΙ

12.2. Ημίσκληρο Τυρί Μπαστούνι

ΝΑΙ

12.3. Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες

ΝΑΙ

1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη
υγρασία 45% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον
40%.

ΝΑΙ

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 ΠΔ 56/95).

ΝΑΙ

12.4. Ανθότυρο
1. Να είναι νωπό, πρώτης ποιότητας με λιποπεριεκτικότητα 15-20%
σε συσκευασία μέχρι 0.5 kg ανάλογα με την παραγγελία του
Νοσοκομείου, με τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπει ο
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.
12.5. Σκληρό Τυρί (Κεφάλι)
1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη
υγρασία 38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον
40%.
12.6. Σκληρό Τυρί έτοιμο τριμμένο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 13) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΝΑΙ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 13.1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 13%

ΝΑΙ

13.1.1. Αλεύρι Γ.Ο.Χ. 1 κιλό

ΝΑΙ

Το προϊον να είναι Α' ποιότητας, να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να
είναι προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, απαλλαγμένο από ξένα
σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για
τον άνθρωπο, σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, με ένδειξη στην συσκευασία
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α)
προέλευση, β) ποιότητα Α.

ΝΑΙ

13.1.2. Μακαρόνια κοπτά 500γρμ

ΟΧΙ

13.1.3. Μακαρόνια κριθαράκι μέτριο 500γρμ

ΝΑΙ
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13.1.4. Μακαρόνια Νο2 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.5. Μακαρόνια Νο6 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.6 Μακαρόνια πέννες 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.7. Μακαρόνια πεπονάκι 500γρμ

ΝΑΙ

Για τα είδη 13.1.2. εως και 13.1.7. θα πρέπει :

ΝΑΙ

1. Να είναι προϊόντα που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι 100% και
να πληρούν τους ορούς του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο
115) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα
ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και
να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα
κ.λ.π. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία.

ΝΑΙ

2. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι
ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις
χρησιμοποίησης
μειονεκτικών
πρώτων
υλών
ή
ατελούς
επεξεργασίας αυτών.

ΝΑΙ

3. Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει:

ΝΑΙ

- Να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο

ΝΑΙ

- Να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%

ΝΑΙ

- Να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή

ΝΑΙ

Το υγρό βρασμού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς
δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. Θόλωμα του υγρού σημαίνει
κατώτερης ποιότητας ή παλαιωμένο προϊόν.

ΝΑΙ

4. Οι πρώτες ύλες για την Παρασκευή ζυμαρικών πρέπει να πληρούν
τους αντίστοιχους όρους και διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών.

ΝΑΙ

5. Να είναι σε κατάλληλες και ακέραιες συσκευασίες των 500γραμ.
όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης.

ΝΑΙ

6. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις περί
συσκευασίας του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

7. Τα προσφερόμενα είδη θα παραλαμβάνονται το πρώτο τέταρτο
του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητας τους (π.χ. προϊόν με
ημερομηνία ανάλωσης 12 μήνες θα παραλαμβάνεται το πρώτο
τρίμηνο από την ημερομηνία παραγωγής τους).

ΝΑΙ

13.1.8. Πουρές πατάτας σάκος 25 κιλών
Το προϊον να είναι Α' ποιότητας, να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να
προϊόν υψηλής ποιότητας και γεύσης, απαλλαγμένο από ξένα
σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για
τον άνθρωπο, σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 25 κιλών.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, με ένδειξη στην
συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του
προϊόντος.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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13.1.9. Ρεβύθια 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.10. Ρύζι Bonet 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.11. Ρύζι γλασσέ 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.12. Φακές ψιλές 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.13. Φασόλια γίγαντες 500γρμ

ΝΑΙ

13.1.14. Φασόλια μέτρια 500γρμ

ΝΑΙ

Για τα είδη απο 13.1.9. εως και 13.1.14. θα πρέπει :

ΝΑΙ

Να είναι Α' ποιότητας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά
προϊόντα, υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα,
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα,
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον
άνθρωπο, σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της
συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α)
προέλευση, β) ποιότητα Α. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα
φυτά.
13.1.15. Φιδές ψιλός 250γρμ
Ισχύει ότι για τα είδη 13.1.2. εως και 13.1.7.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

13.1.16 Εμφιαλωμένο Νερό εξάδα

ΟΧΙ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 13.2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 24%

ΝΑΙ

13.2.1. Γάλα εβαπορέ 410γρμ

ΟΧΙ

1. Εβαπορέ πλήρης άριστης ποιότητας γάλα, μερικώς
αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα(1) μέρος γάλακτος με 1,4
μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. Να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
διατάξεις. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια
μηχανικών μέσων (easy open).

ΟΧΙ

13.2.2. Αλάτι Νο2 10 κιλών

ΝΑΙ

13.2.3. Αλάτι ψιλό 500γρμ

ΝΑΙ

Για τα είδη 13.2.2. και 13.2.3. :

ΝΑΙ

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητος, κατάλληλο
για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής,
καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να μην
σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη
κατάλληλη πλαστική σακούλα 500γρμ για ψιλό αλάτι και 10 κιλών
για αλάτι Νο2. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
σύνθεση, η προέλευση και εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1

ΝΑΙ
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έτους εκτός ψυγείου.
13.2.4. Άνθος αραβοσίτου βανίλια 2κιλο

ΝΑΙ

13.2.5. Άνθος αραβοσίτου βανίλια 160 γραμ.

ΟΧΙ

Για τα είδη 13.2.4. και 13.2.5. :

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.6. Βαφή αυγών κόκκινη 1χ50 φάκελλα

ΟΧΙ

13.2.7. Βούτυρο τύπου βιτάμ 250γραμ.

ΝΑΙ

13.2.8. Βούτυρο τύπου βιτάμ soft κεσεδάκι 250 γραμ.

ΟΧΙ

Για τα είδη 13.2.7. και 13.2.8. :

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, και η
ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.9. Γαλοπούλα φιλέτο καπνιστή κομμένη

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένες σε κατάλληλη συσκευασία και
εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η ημερομηνία λήξης.
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να
πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.10. Γαρύφαλλο αλεσμένο 500 γρμ.

ΝΑΙ

13.2.11. Δαφνόφυλλα 500 γρμ.

ΟΧΙ

13.2.12. Δεντρολίβανο 500γρμ

ΝΑΙ

Για τα είδη 13.2.10. , 13.2.11. και 13.2.12. :

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.13. Ελιές καλαμών (121/140) 1 κιλό

ΟΧΙ

Ελιές, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία
με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως
με τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις.

ΟΧΙ

13.2.14. Ζάχαρη λευκή ψιλή 1 κιλό

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε

ΝΑΙ
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χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Το προϊόν
θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
13.2.15. Ζελέ 1000γραμ. διαφόρων γεύσεων

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.16. Κανέλλα τριμμένη 500γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.17. Κομπόστα ροδάκινο 3κιλο μισόκαρπο

ΝΑΙ

13.2.18. Κομπόστα ροδάκινο 1000 γραμ. μισόκαρπο

ΝΑΙ

Για τα είδη 13.2.17. και 13.2.18. :

ΝΑΙ

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τους
όρους και προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. και αντικειμένων κοινής χρήσης
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Οι καρποί και
τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή των
κομποστών, πρέπει να πληρούν όλους τους όρους για τα νωπά
τρόφιμα φυτικής προέλευσης, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο «
Διάφορα τρόφιμα φυτικής προέλευσης» του Κ.Τ.Π. Τα διατηρημένα
τρόφιμα πρέπει να πληρούν εκτός από τις διατάξεις του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και όλους τους όρους των διατάξεων της
Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν την υγιεινή κατάσταση και
γενικά καταλληλότητα προς διατροφή. H ημερομηνία λήξης θα
αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στην επικολλημένη ετικέτα. Για
τη συσκευασία των διατηρημένων τροφίμων, γενικά, πρέπει να
πληρούνται όλοι οι όροι του Κ.Τ.Π. του Κεφαλαίου «Υλικά
Συσκευασίας».

ΝΑΙ

13.2.19. Κορν φλειξ 1 κιλό

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.20. Κύμινο τριμμένο 500 γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και

ΝΑΙ
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Υγειονομικές Διατάξεις.
13.2.21. Λεμόνι (χυμός) 330 γραμ.

ΝΑΙ

13.2.22. Μαργαρίνη μερίδα 10 γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, και η
ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και να
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.23. Μαρμελάδα μερίδα 20 γραμ. διαφόρων γεύσεων

ΝΑΙ

Με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.24. Μέλι μερίδα 20 γραμ.

ΟΧΙ

Μέλι ελληνικό, ανθόμελο.

ΟΧΙ

13.2.25. Μοσχοκάρυδο τριμμένο 500γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.26. Μπαχάρι τριμμένο 500γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.27. Μπέικον καπνιστό α/δ κομμένο

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένες σε κατάλληλη συσκευασία και
εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η ημερομηνία λήξης.
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να
πληρούνται οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις
Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.28. Μπισκοτόκρεμα

ΟΧΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΟΧΙ

13.2.29. Ξύδι 400 γραμ.

ΝΑΙ
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13.2.30. Ξύδι 5 λιτρα

ΟΧΙ

Για τα είδη 13.2.29. και 13.2.30. :

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι.
Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το
ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού
(να μην περιέχει αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.31. Πιπέρι κόκκινο πάπρικα τριμμένη 500γραμ.

ΝΑΙ

13.2.32. Πιπέρι μαύρο τριμμένο 500γραμ.

ΝΑΙ

13.2.33. Ρίγανη έξτρα 500 γρμ.

ΝΑΙ

Για τα είδη 13.2.31. , 13.2.32. και 13.2.33. :

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία και να
μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.34. Ριζάλευρο 450γρμ.

ΟΧΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΟΧΙ

13.2.35. Σόδα διττανθρακική 500 γρμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση
και η ημερομηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.36. Στιγμιαίος καφές 2 γραμ. (φακελάκι)

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία, βάρους 2γραμ ανα φακελάκι. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Το προϊόν θα
πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.37. Σφολιάτα γαλλική 800 γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση
και η ημερομηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ
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13.2.38. Ταραμοσαλάτα 1 κιλο

ΟΧΙ

Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία
σφραγισμένη και αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η
ημερομηνία λήξης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

ΟΧΙ

13.2.39. Τοματ/λτος διπλής συμπύκνωσης 500 γραμ.

ΝΑΙ

13.2.40. Τοματ/λτος διπλής συμπύκνωσης 1000 γραμ.

ΟΧΙ

13.2.41. Τομάτα κονκασέ 3 κιλών

ΝΑΙ

13.2.42. Τομάτα κονκασέ 500 γραμ.

ΟΧΙ

Για τα είδη 13.2.39. εως και 13.2.42. :

ΝΑΙ

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου και
να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.43. Τσάι μαύρο (φακελάκι)

ΝΑΙ

13.2.44. Τσάι μαύρο χύμα πακέτο 1 κιλό

ΝΑΙ

Για τα είδη 13.2.43. και 13.2.44. :

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Να
πληροί τους όρους Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες
υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.45. Τσιζ crackers 45γρ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση
και η ημερομηνία λήξης. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.46. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα ατομική 150 γραμ.

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία των
1.000 γραµ. και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.47. Χαλβάς βανίλια 1000 γραμ.

ΟΧΙ

13.2.48. Χαλβάς κακάο 1000 γραμ.

ΟΧΙ

Για το είδος 13.2.47. και 13.2.48. :

ΟΧΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός
ψυγείου. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

ΟΧΙ
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13.2.49. Χαμομήλι φακελάκι

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Να
πληροί τους όρους Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες
υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.

ΝΑΙ

13.2.50. Χυμός φυσικός πορτοκάλι 250 ml

ΝΑΙ

Αρίστης ποιότητος, 100% φυσικός χωρίς συντηρητικά. Από
συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε φρούτο 50%
τουλάχιστον, µε την προσθήκη νερού και ζάχαρης. Συσκευασμένος
σε κατάλληλη σφραγισμένη ερμητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία,
βάρους 250 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 6 μηνών εκτός ψυγείου.

ΝΑΙ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΝΑΙ

Α) Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : 1. Μακροσκοπικούς και 2.
Εργαστηριακούς. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 1) Τον
χημικό, 2) τον Μικροβιολογικό, 3) τον παρασιτολογικό 4) τον
τοξικολογικό κλπ.

ΝΑΙ

Β) Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται ( διενέργεια μακροσκοπικού
ελέγχου, λήψη δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο)
από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κλπ. Υπηρεσίες,
από τις Επιτροπές παραλαβής , οι οποίες σε κάθε παραλαβή
διενεργούν και τον μακροσκοπικό έλεγχο. Όσο για τον εργαστηριακό,
δηλαδή για την λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια
εργαστήρια, τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή
οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την
προέλευση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας
εργαστηριακού ελέγχου οι επιτροπές παραλαβής ή στέλνουν
απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις
αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών , Κτηνιατρικής,
Γεωργίας ) οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και
προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον
το κρίνουν αναγκαίο.

ΝΑΙ

Γ) Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του
προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού , ο οποίος θα υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ο
εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο
δειγματοληψίας, η επιτροπή σημειώνει στο πρακτικό ότι και διενεργεί
κανονικά την δειγματοληψία.

ΝΑΙ

Δ) Γενικότερα , κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να
τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών (ΚΤΠ) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού
ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ. ) τα οριζόμενα στις ισχύουσες
Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί ,
παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα
σφραγισμένο , το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο
δειγματοληψίας .

ΝΑΙ

Ε) Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον
Εισαγγελέα θα γίνεται από το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

ΣΤ) Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα
είναι μη κανονικό ή μη κανονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του
ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …………… Οδός ………….
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………………. για τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της
………………….. για εκτέλεση της προμήθειας «…………» συνολικής αξίας …….. συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ …… διακήρυξη σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε
να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 - 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 1 : Κρέας, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ΤΜΗΜΑ 1 : ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ, ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (CPV : 15111200-1, 15113000-3)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

1.1
1.2

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

ΚΙΛO
ΚΙΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.360
150

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΙΜΗ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ
8,78
5,75
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868

Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 2 : Πουλερικά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ( CPV : 15112100-7)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

2.1
2.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.800
0

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
3,40
0,00

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 - 868

Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 3 : Μαγειρικό Λάδι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ΤΜΗΜΑ 3 : ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑΔΙ & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ( CPV : 15411200-4)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

3.1
3.2

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
5LT
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5LT (ΦΠΑ 24%)

ΤΕΜ
ΤΕΜ

126
0

25,03
0

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 - 868

Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 4 : Κατεψυγμένα Αλιεύματα, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ΤΜΗΜΑ 4 : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ( CPV : 15221000-3 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

4.1
4.2

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ
ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
148
148

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
8,14
3,98

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868

Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα Οπωρολαχανικά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
ΤΜΗΜΑ 5 : Φ ΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV : 03221200-8 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26

ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 100ΓΡΜ
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ/ΞΑΝΘΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΕΓΧΩΡΙΟ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΙΝΤΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 100ΓΡΜ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΠΡΑΣΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 100ΓΡΜ
ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ
ΣΚΟΡΔΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΤΕΜ
ΚΙΛO
ΤΕΜ
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
0
125
140
60
0
425
0
1.800
270
200
800
180
0
235
800
295
250
1.940
30
1.200
0
0
180
300
0
0

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΙΜΗ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ
0,00
0,44
1,24
1,89
0,00
0,80
0,00
0,80
1,81
0,44
0,50
0,71
0,00
1,50
1,50
1,64
0,84
0,88
2,16
0,97
0,00
0,00
0,44
0,44
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 6: Αυγά με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 6 : ΑΥΓΑ ( CPV : 03142500-3 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6.1

ΑΥΓΑ

ΤΕΜ

3.800

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

Α/Α
7.1
7.2
7.3
7.4

ΤΜΗΜΑ 7 : Κατεψυγμένα Οπωρολαχανικά με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 7 : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV : 03221200-8)
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΑΡΑΚΑΣ
ΠΡΑΣΟ ΚΟΜΜΕΝΟ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

170
160
130
95
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 - 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 8 : Είδη Αρτοποιείου με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ( CPV : 15612500-6 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8.1
8.2
8.3

ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΗΣ
ΨΩΜΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ 100γρ.

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ

1.870
490
1.670

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 - 868

Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 9 : Είδη Ζαχαροπλαστείου με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 9 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ( CPV : 15812100-4 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

9.1

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 500γρ

ΤΕΜ

155

9.2

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Ή ΣΙΚΑΛΕΩΣ 500γρ

ΤΕΜ

380

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 - 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 10 : Γαλακτοκομικά - Γάλα με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 10 : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΓΑΛΑ ( CPV : 15551000-5 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10.1
10.2

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 0,5 L
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΜΕ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 1 L

ΤΕΜ
ΤΕΜ

300
2.250

10.3

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 3,5%
ΛΙΠΑΡΑ 1,5L

ΤΕΜ

580

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868

Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fax ..……………………..
ΤΜΗΜΑ 11 : Γαλακτοκομικά – Γιαούρτι, προϋπολογισμός με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 11 : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΓΙΑΟΥΡΤΙ ( CPV : 15551000-5 )
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

11.1

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΕ 2% ΛΙΠΑΡΑ ΣΥΣΚ. 200ΓΡ.

ΤΕΜ

2.400

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

Α/Α
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

ΤΜΗΜΑ 12 : Γαλακτοκομικά - Τυρί με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 12 : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΙ ( CPV : 15551000-5 )
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 15 ΚΙΛΩΝ
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΚΕΦΑΛΙ)
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛO
ΚΙΛO
ΚΙΛO

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

165
105
50
200
36
30
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360641 – 868
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

Α/Α
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.1.7
13.1.8
13.1.9
13.1.10
13.1.11
13.1.12
13.1.13
13.1.14
13.1.15
13.1.16

ΤΜΗΜΑ 13 : Είδη Παντοπωλείου με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 13 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( CPV : 39222100-5 )
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 13.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 13%
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ
65
ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 1 ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
0
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΠΤΑ 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
270
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
131
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
1.240
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
125
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
460
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
5
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΑΚΚΟΣ 25 ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
172
ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
750
ΡΥΖΙ ΒΟΝΕΤ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
43
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
167
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
178
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
167
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
42
ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ 250ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
0
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 6ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 78Ι24690Β3-Ζ5Ε

18PROC004131614 2018-12-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : 2661360400
Διαγωνισμός για την : «Προμήθεια Τροφίμων του Γ.Ν. Κέρκυρας για 42 ημέρες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/του ……………………………………………………………,
έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ ………………..
τηλέφωνο ..…………………., fa x ..……………………..

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 13 : Είδη Παντοπωλείου με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου).
ΤΜΗΜΑ 13 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( CPV : 39222100-5 )
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 13.2 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Φ ΠΑ 24%
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ

13.2.1
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡΑΜ.
13.2.2
ΑΛΑΤΙ Νο 2 10 ΚΙΛΩΝ
13.2.3
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500ΓΡΑΜ.
13.2.4
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 2ΚΙΛΟ
13.2.5
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 160 ΓΡΑΜ.
13.2.6
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 1χ50 ΦΑΚΕΛΛΑ
13.2.7
ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ 250ΓΡΑΜ.
13.2.8 ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ SOFT ΚΕΣΕΔ 250 ΓΡΑΜ.
13.2.9
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΚΟΜΜΕΝΗ
13.2.10
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΑΛΕΣΜΕΝΟ 500 ΓΡΜ.
13.2.11
ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 500 ΓΡΜ.
13.2.12
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 500ΓΡΜ.
13.2.13
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ(121/140) 1 ΚΙΛΟ
13.2.14
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1 ΚΙΛΟ
13.2.15
ΖΕΛΕ 1000ΓΡΑΜ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
13.2.16
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500ΓΡΑΜ.
13.2.17
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 3ΚΙΛΟ ΜΙΣΟΚΑΡΠΟ
13.2.18 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1000 ΓΡΑΜ. ΜΙΣΟΚΑΡΠΟ
13.2.19
ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ 1 ΚΙΛΟ
13.2.20
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500 ΓΡΑΜ.
13.2.21
ΛΕΜΟΝΙ (ΧΥΜΟΣ)330 ΓΡΑΜ.
13.2.22
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 10 ΓΡΑΜ.

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

13.2.23 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΑ 20 ΓΡΑΜ. ΔΙΑΦ. ΓΕΥΣΕΩΝ
ΤΕΜ
13.2.24
ΜΕΛΙ ΜΕΡΙΔΑ 20 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.25
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.26
ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.27
ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ Α/Δ ΚΟΜΜΕΝΟ
ΚΙΛO
13.2.28
ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ
ΤΕΜ
13.2.29
ΞΥΔΙ 400 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.30
ΞΥΔΙ 5 ΛΙΤΡΑ
ΤΕΜ
13.2.31 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500ΓΡΑΜ. ΤΕΜ
13.2.32
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.33
ΡΙΓΑΝΗ ΕΞΤΡΑ 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
13.2.34
ΡΙΖΑΛΕΥΡΟ 450ΓΡΜ.
ΤΕΜ
13.2.35
ΣΟΔΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ 500 ΓΡΜ.
ΤΕΜ
13.2.36
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 2 ΓΡΑΜ. (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
ΤΕΜ
13.2.37
ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ 800 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.38
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 1 ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
13.2.39
ΤΟΜ/ΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.40 ΤΟΜ/ΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1000 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.41
ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 3 ΚΙΛΩΝ
ΤΕΜ
13.2.42
ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 500 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.43
ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΤΕΜ
13.2.44
ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΥΜΑ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟ
ΤΕΜ
13.2.45
ΤΣΙΖ CRACKERS 45ΓΡΜ.
ΤΕΜ
13.2.46 ΤΥΡΟΠΙΤΑ – ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 150ΓΡΜ.
ΤΕΜ
13.2.47
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 1000 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.48
ΧΑΛΒΑΣ ΚΑΚΑΟ 1000 ΓΡΑΜ.
ΤΕΜ
13.2.49
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΛΑ
ΤΕΜ
13.2.50
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250ML
ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

0
80
150
42
0
0
200
0
24
1
0
1
0
210
12
1
80
100
45
1
159
3.000
6.050
0
1
1
24
0
160
0
6
6
4
0
3
5.746
36
0
280
0
114
0
1.500
6
1.100
500
0
0
420
1.100
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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