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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV
15110000-2, 15000000-8.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την Τετάρτη 16-03-2022
και έως τις 11 πμ, ΜΕ EMAIL λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του Νοσοκομείου μας εώς την τελεσφόρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμού
7.387,26 € για κρέας, τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1511.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από
την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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ΕΙΔΟΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 3,8
%(ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΈΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΥΤΑ) 200 ΓΡ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΛΜΗΣ
ΔΟΧΕΙΟ 15 KG
A΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ
ΟΣΤΟΥ σε μερίδες των
200 γρ κατά προσέγγιση

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

500

ΚΙΛΟ

115

ΚΙΛΟ

316

4

ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚ.ΚΙΛΟΥ

ΚΙΛΟ

150

5

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ
ΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΚ.400 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

188

6

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚ
400ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

48

7

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΣΥΣΚ
330 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

83

ΑΞΙΑ Χ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠ.
ΦΠΑ

8

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

9

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ (250 ΓΡ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

162

10

ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ
ΣΥΣΚ.500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

11

ΜΑΚΑΡΟΝΙ Νο 6 ΣΥΣΚ.
500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

120

12

ΜΑΚΑΡΟΝΙ Νο 2 ΣΥΣΚ.
500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

50

ΤΕΜΑΧΙΑ

116

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

ΤΕΜΑΧΙΑ

220

ΤΕΜΑΧΙΑ

16

13
14

15
16

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΣΥΣΚ
500 ΓΡ
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚ 500
ΓΡ
ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΚ.500ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
ΣΥΣΚ.500ΓΡ

17

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΥΣΚ.500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

9

18

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚ.
500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

19

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΜΕΡΙΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

833

20

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
100ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1800

21

ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
KGR

ΚΙΛΟ

22
23

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΑΡΕΝΙΑ
ΠΟΥΡΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚ. ΑΠΌ 1
ΕΩΣ 5 ΚΙΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ

27
1416
5

24

ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ( 60-70ΓΡ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

25

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 1 ΚΙΛΟ

ΚΙΛΟ

2

26

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ

ΚΙΛΟ

1

ΚΙΛΟ

16

ΛΙΤΡΟ

250

27

28

ΜΠΑΜΙΕΣ συσκευασία
έως 12 kgr.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0 1% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5
ΛΙΤΡΩΝ

360

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
Οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τα παρακάτω:






Οι προσφορές των εταιρειών θα κατατίθενται κατ’ είδος και για όλη την ζητούμενη ποσότητα.
Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της
ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του
οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης..
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή-παρασκευή επεξεργασία
, τυποποίηση, κυκλοφορία και διακίνησή τους.
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να ορίζουν την
επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα προς
προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.











Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία,
τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και
να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά που έχουν
υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης (ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή).
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα
παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση η οποία θα
πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το
ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος η επιτροπή παραλαβής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ θα
προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, εφόσον ζητηθούν να
προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών.
Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Για τις κατηγορίες ειδών ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΑΥΓΑ, ΓAΛAKTOKOMIKA, TYΡOKOMIKA,
η παράδοση θα γίνεται δύο (2) ή τρείς (3) φορές την εβδομάδα σύμφωνα με τις παραγγελίες του νοσοκομείου.
Για τα είδη παντοπωλείου ο εφοδιασμός θα είναι 15νθημέρου σύμφωνα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου.
Οι προμηθευτές θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα ηλεκτρονικά για τα είδη και τις ποσότητες που θα
φέρουν.

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές .
Β΄ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
Γάλα παστεριωμένο, 1,5% λιπαρά, εμφιαλωμένο σε συσκευασίες 1 ή 1,5 Litra.
Γάλα παστεριωμένο, 3,5% λιπαρά (πλήρες), εμφιαλωμένο σε συσκευασίες από 1 έως 5 Litra.
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ/τος 56/95 και να
προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση
και τη μεταφορά.
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει:
Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα
(τουλάχιστον 71,7° C για 15΄΄ ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς
συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος.
Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης.
Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξείδασης υπό την
προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης».
Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 5 C στην οποία
και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης.
Δ. Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης και λήξης.
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 3,8% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ (ευρωπαϊκού τύπου)
Να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,8% σε συσκ. 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ.56/95. Να
έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής και
βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή την Δνση Κτηνιατρκής για την εφαρμογή του. Η συσκευασία παραλαβής των γιαουρτιών να μην
ξεπερνά τα 12 τεμάχια.
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Τα είδη γαλακτοκομίας θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από
αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα τα τρίμματα αποκλείονται.
Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.).
Τα ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να
δηλώνονται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους
προέλευσης. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η
συσκευασία παραλαβής πρέπει να γίνεται σε μπαστούνια των 3 kg περίπου.
Τα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να δηλώνονται η
προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης.Επίσης
να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Γενικά τα είδη
γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. Στο ανθότυρο η συσκευασία
παραλαβής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 2 κιλά. Η φέτα θα πρέπει να παραδίδεται σε δοχείο 15 kgr.

Γ΄ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (Νεαρό ζώο (βοοειδές) μέχρι 24 μηνών, μπούτι Α/Ο συσκευασμένο σε κενό, Σπάλα Α/Ο συσκευασμένη σε
κενό, αρνιά).
Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρεάτων - κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης
(κωδικό αριθμό Ε.Ε.) και σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση.
1. Το κρέας θα παραδίδεται τεμαχισμένο σε μερίδες των 200 γρ κατά προσέγγιση.
2. Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες‚ και
να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού - Υγειονομικού
ελέγχου.
3. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση.
4. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των + 7 ο C
οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Να
δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο
τιμολόγιο
6. Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα, Εφοδιασμένα με
σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
7.
Δ΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΗ
Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε συσκευασία 1.000 γρ. με
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ-ΞΥΔΙ-ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ- ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ
Τα ντοματάκια κονκασέ θα πρέπει να είναι αποφλοιωμένα, συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα, καθ. βάρους
400 γρ., με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
Τα Μπαχαρικά. Η ρίγανη τριμμένη (καθαρή). Όλα τα καρυκεύματα (ρίγανη, πιπέρι,) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α
ποιότητας.
Ξύδι. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ.
Χυμός λεμονιού Για το χυμό λεμονιού, στη συσκευασία να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος να είναι
350γρ.
ΧΥΜΟΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία tetra Pak και tetra Brik, χωρίς προσθήκης συντηρητικών, με ένδειξη ημερομηνίας
συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΡΥΖΙ-ΟΣΠΡΙΑ
Τα ζυμαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές
πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης.
Τα είδη ρυζιού και πλιγούρι θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον
άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. Θα πρέπει να
παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ.
Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας 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, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. θα πρέπει να
παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ.
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. Τα προμηθευόμενα είδη να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το μέλι, θα πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και
βιταμίνες, σε ατομική συσκευασία 20-30γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων με ημερομηνία παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης.
Η μαρμελάδα (4 χλγρ. Καθ. Βάρος, και 20 - 30γρ.). Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα
σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους που θα προσδιορίζεται από το
Ίδρυμα, και η συσκευασία των 20 γραμμαρίων θα είναι ζελέ. Γενικά η προμηθευόμενη μαρμελάδα να πληροί τις εκάστοτε περί
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π.
Το άνθος αραβοσίτου θα πρέπει να είναι προϊόν Άμυλο αραβοσίτου σε συσκευασία των 100gr.
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη
ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται
συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
ΑΥΓΑ .Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας και τις διατάξεις ης Ε.Ε και να είναι άνω των 60-70 γρ.(μέγεθος L).

Ε΄ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Τα κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις
και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Όλα τα κατεψυγμένα να είναι σε αεροστεγή, άρτια, χωρίς διακοπή στη ραφή συσκευασία των 10 kgr.
Οι μπάμιες να είναι μετρίου μεγέθους, χαρακτηριστικό προϊόν, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από
χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με σταθερή διάμετρο.

ΣΤ΄ ΕΛΑΙΑ
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με
τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα 0,1-1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία
θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που προκύψουν προσωρινοί μειοδότες με κατακυρωθεισα αξία άνω των 2.500,00 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα απαιτηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη σύναψη
σύμβασης
Α)
1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.
2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον
δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Β)

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την
υποβολή του.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα
•
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριστές Ε.Π.Ε

Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5)
πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων , κατά
περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.

Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η
έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του
ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής
προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του
Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18
παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
4. ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός
φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/Υ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

