
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350358    Φαξ:2271350362 

Email: trofima@xioshosp.gr  

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν: 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 15119000-5 ΚΙΛΟΣΟ 400 6,95 3030,20 

2 15119000-5 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΦΙΛΕΣΟ 

550 5,65 3387,18 

3 15119000-5 ΛΑΠΑ 350 5,25 2002,88 

4 15119000-5 ΨΑΡΙ ΓΑΛΕΟ 
ΦΙΛΕΣΟ 

ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΟ 

200 2,6 608,40 

5 15119000-5 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΗ) 

25 4,65 126,71 

6 15119000-5 ΚΡΕΑ ΧΟΙΡΙΝΟ 25 3,50 95,38 

 ΤΝΟΛΟ  1550  9.250,75 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 19640/27-11-18 

ΚΑΕ 1511.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 29/11/2018 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 03/12/2018 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ: 2271350362 
e – mail: trofima@xioshosp.gr 

 

 

 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 28 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2018 

  2η Τ.ΠΔ  ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ                                          ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 85/28-11-2018 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 

εταιρείασ: ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, ο ςυντελεςτισ ΦΠΑ), ο χρόνοσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατηρητ

ηρίου 

Σιμή 
Παρατηρητηρ

ίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α)   ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑ ΜΠΟΤΣΙ ( ΚΙΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ) .( 12-24 ΜΗΝΩΝ)  

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ  

Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να δθλϊνουν υπεφκυνα ότι γνωρίηουν , εφαρμόηουν και 

ςυμμορφϊνονται με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – και τθν αντίςτοιχα 

εναρμονιςμζνθ Ελλθνικι νομοκεςία- και αφοροφν τθν τιρθςθ του <<πακζτου υγιεινισ >> 

ςχετικά με τον ζλεγχο των τροφίμων με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ τθσ 

Δθμόςιασ Τγείασ , κακϊσ και ότι ενθμερϊνονται για κάκε νεότερθ εξζλιξθ που αφορά τουσ 

νζουσ κανονιςμοφσ τροφίμων.  

 

Σα μεταφορικά μζςα με τα οποία κα προςκομίηει ο προμθκευτισ τα προϊόντα του κα 

πρζπει να ζχουν καταγραφικό κερμόμετρο για τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ των προϊόντων 

, να είναι κακαρά, χωρίσ δυςοςμίεσ, και να είναι εφοδιαςμζνα με τθν απαιτοφμενθ άδεια 

μεταφοράσ προϊόντων από κτθνιατρικι διεφκυνςθ.  Σο κρζασ κα παραδίδεται κατά 

ςυγκεκριμζνα τεμάχια ςφμφωνα με τισ παραγγελίεσ των τθσ αποκικθσ τροφίμων του 

τμιματοσ διατροφισ του νοςοκομείου Χίου. 

  

B).ΝΩΠΟ ΣΕΜΑΧΙΜΕΝΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  

Σα κοτόπουλα κα είναι Αϋ ποιότθτασ, προςφάτου ςφαγισ και του τφπου 70%. Να 

προζρχονται από υγιι εγχϊρια κοτόπουλα και να είναι καλισ κρεπτικισ κατάςταςθσ . Σα 

τεμάχια του νωποφ ςυςκευαςμζνου κοτόπουλου κα αφοροφν τεμαχιςμζνα νωπά ςτικθ ςε 

ομαδικι κλειςτι πλαςτικι ςυςκευαςία (ςκαφάκι) μζςα ςε χαρτοκιβϊτια.  

 

Οι ςυςκευαςίεσ κα είναι ςε κατάλλθλεσ για τρόφιμα ςυςκευαςίεσ και κα φζρουν 

ετικζτα που κα αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ ζγκριςθσ Ε.Ε. του ςφαγείου ι του 

τυποποιθτθρίου, θ κερμοκραςία ςυντιρθςθσ, θ θμερομθνία ςφαγισ, θ θμερομθνία λιξθσ 

και το βάροσ.  Η θμερομθνία λιξθσ κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε το προϊόν να λιγει 
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τουλάχιςτον 4 θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία τθσ παράδοςθσ.  Η μεταφορά των ειδϊν ςτο 

νοςοκομείο, κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα του προμθκευτι, 

ςε κερμοκραςίεσ ζωσ +4οC, μζχρι εντόσ των ψυγείων τθσ αποκικθσ μασ και ςε ϊρεσ που κα 

ορίηονται από τθν Διαχείριςθ Σροφίμων του Νοςοκομείου.  

 

Εφόςον θ προμθκεφτρια Εταιρεία αδυνατεί να εκτελζςει εγκαίρωσ τθν παραγγελία 

και δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν Σροφοδοςία του Νοςοκομείου ςυντάςςεται πρωτόκολλο 

παράβαςθσ (εάν αρνείται θ προμθκεφτρια Εταιρεία να αποςτείλει με fax αδυναμία τθσ ωσ 

προσ τθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ αναγράφεται αυτό επί του πρωτοκόλλου παράβαςθσ) 

από τθν Επιτροπισ Παραλαβισ και με ςχετικι ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Δ/κοφ Δ/ντι δφναται 

θ Διαχείριςθ Σροφίμων να παραγγείλει από άλλθ Εταιρεία. Οποιαδιποτε επιβάρυνςθ του 

Νοςοκομείου πζραν τθσ ςυμβατικισ τιμισ καταλογίηεται ςτθν προμθκεφτρια Εταιρεία. 

 

Όλεσ οι ενδείξεισ κα είναι υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ, δεν κα παραλαμβάνονται από τθν επιτροπι και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο 

παράβαςθσ.  Σα είδθ κα παραδίδονται από τον προμθκευτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπό του, οποίοσ κα πρζπει να είναι ενιλικοσ και εγγράμματοσ, ϊςτε να μπορεί να 

υπογράψει τα ςχετικά ζγγραφα. Η θμερομθνία παράδοςισ τουσ να είναι τουλάχιςτον πζντε 

(5) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία λιξεωσ.  

 

Γ). ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Σα χορθγοφμενα κατεψυγμζνα ψάρια να είναι Αϋ ποιότθτασ απαλλαγμζνα 

εντοςκίων και αυγϊν, κατεψυγμζνα κατά μονάδα (IQF - Individually Quick Frozen) και να 

είναι ςυςκευαςμζνα ςε Α και Β ςυςκευαςία (κάλυψθ με πλαςτικό φφλλο Α μζςα ςε 

χαρτοκιβϊτιο Β) με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ ςτα ελλθνικά (ονομαςία, θμερομθνία 

παραγωγισ, θμερομθνία. λιξθσ, χϊρα προζλευςθσ και αρ. ζγκριςθσ εργαςτθρίου ςε 

περίπτωςθ τεμαχιςμοφ και επεξεργαςίασ) 

Σα προςφερόμενα είδθ πρζπει να ζχουν ςυντθρθκεί κανονικά, να μθ 

παρουςιάηονται ςθμεία αφυδάτωςθσ, ςθμεία επανακατάψυξθσ, αποχρωματιςμοφ ι 

δυςάρεςτθσ οςμισ και γενικά να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ 

και τισ ειδικζσ διατάξεισ περί κατεψυγμζνων αλιευμάτων. Να αναφζρεται οπωςδιποτε το 

είδοσ του ψαριοφ. Οι προμθκεφτριεσ μονάδεσ κα ζχουν κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ 

ζγκριςθσ και να εφαρμόηουν το ςφςτθμα αςφάλειασ HACCP ςτθν παραγωγι, αποκικευςθ 

και διακίνθςθ των προϊόντων κακϊσ επίςθσ ςτθν διακίνθςθ απαιτείται θ προςκόμιςθ 

ετικζτασ επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ. Όλα τα είδθ (κατεψυγμζνα ψάρια κ.α.) 

να προζρχονται από εγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ ςυςκευαςίασ (Κωδ. Αρικμ.) με ετικζτα με τισ 
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απαραίτθτεσ ενδείξεισ (θμερομθνία κατάψυξθσ – ςτοιχεία ςυςκευαςτι – όριο λιξθσ 

ςυντιρθςθσ – ςτοιχεία επιχείρθςθσ). 

Δ). ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΝΩΠΗ 

Γαλοποφλα: νωπή, ολόκλθρθ χωρίσ κεφάλι και εντόςκια  Κατθγορίασ Α’ Ποιότθτασ 

Θερμοκραςία παραλαβισ   Μζγιςτθ 5 ο C , ςε ςυςκευαςία  : Πρϊτθ ςυςκευαςία  - 

Πλαςτικι φλθ διαφανισ, άχρωμθ άοςμθ, με μικρι διαπερατότθτα ςε υδρατμοφσ, χωρίσ να 

δφναται να αλλοιϊνει τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ του κρζατοσ. - Vacuum - 

Μεμβράνθ ι πλαςτικόσ φάκελοσ  Δεφτερθ ςυςκευαςία : Χαρτοκιβϊτια ανκεκτικά ςτισ 

πιζςεισ, ςτερεά δεμζνα με πλαςτικά τςζρκια, κατάλλθλα για τρόφιμα . Ημερομθνία λιξθσ : 

Ο εναπομζνων χρόνοσ ηωισ των προϊόντων κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ τουσ ςτο 

Νοςοκομείο, να είναι το 80% του ςυνολικοφ χρόνου ηωισ τουσ  Άνευ ορατοφ λίπουσ Nα 

αναγράφεται το ποςοςτό λίπουσ και θ χϊρα προζλευςθσ θ θμερομθνία παραγωγισ/ 

ςφαγισ  ο εμπορικόσ τίτλοσ και ζδρα επιχείρθςθσ  και ο Κωδικόσ αρικμόσ ςφαγειοτεχνικισ 

εγκατάςταςθσ ι to εργαςτιριο τεμαχιςμοφ  θ θμερομθνία λιξθσ και θ ςφραγίδα 

καταλλθλότθτασ θ   ποιοτικι κατθγορία το  είδοσ τεμαχίων το  κακαρό βάροσ 

Επιπλζον χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία Μακροςκοπικά 

χαρακτθριςτικά   Απαλλαγμζνα από : Εμφανείσ ρφπουσ,  ιψθ, ευρωτίαςθ,   Μθ 

φυςιολογικζσ οςμζσ, ι άλλεσ αλλοιϊςεισ  δθλωτικζσ μικροβιακισ  Κακοποίθςθ – ρφπανςθ 

ςυςκευαςίασ Χθμικζσ παράμετροι φμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ  

Απουςία ςε υπολείμματα αντιβιοτικϊν , Απουςία υπολειμμάτων ηιηανιοκτόνων, 

εντομοκτόνων, οργανοφωςφορικϊν  απουςία διοξινϊν   Απουςία αυξθτικϊν παραγόντων, 

κυρεοςτατικϊν ορμονϊν  Μικροβιολογικζσ παράμετροι  Salmonella spp. Απουςία ςτα 25 

gr.   E.Coli ≤ 10 2/ gr   Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr   L. Monocytogenes  < 100 cfu/gr φμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ  Απουςία παραςίτων : Taenia Solium   Trichinella 

spiralis  Balantidium coli  Απουςία πρωτόηωων : Toxoplasma Gondii   

Ε) ΧΟΙΡΙΝΟ 

 

Νωπό από μποφτι Ποιότθτοσ απαλλαγμζνο από οςτά , λίποσ ,τζνοντεσ κ.λ.π . Να 

προζρχονται από υγιι ηϊα και άριςτθσ κρεπτικισ κατάςταςθσ.  

Να ζχουν ςφαγεί ςε ελεγχόμενα από ςε ελεγχόμενα από τθν Κτθνιατρικι Τπθρεςία 

ςφαγεία ,να ζχουν υποςτεί τον Κρεοςκοπικό ζλεγχο και να ζχουν ςφραγιςτεί με τισ 

προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ Κτθνιατρικοφ Ελζγχου .το ςφάγιο να υπάρχει ειδικό καρτελάκι 

που εκδίδουν οι Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ οποφ κα αναγράφονται:  

Κωδικόσ ηϊου:  

Χϊρα γζννθςθσ :  
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Χϊρα εκτροφισ :  

Χϊρα ςφαγισ :  

Κωδικόσ ςφαγείου :  

Αρικ. φαγισ ηϊου:  

Ημ/νία ςφαγισ :  

Σαξινόμθςθ ηϊου : Κατθγορία Α, Διάπλαςθ, Βακμόσ πάχυνςθσ  

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  

των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 

προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 

να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 

ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 

παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 

αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 

παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 

δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 

υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 

πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 

τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 

δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 

οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 

αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 

να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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