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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 
για την προμήθεια  Τροφίμων ,ποτών, καπνού και συναφή προϊόντων   (CPV 15000000-8)»

ΤΤΟΟ Γ. Ν Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΟΣΟΚΟΜΕΊΟ Α ΑΘΗΝΏΝΘΗΝΏΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ»»
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την υπ.  αριθ.  28/02.09.2014 (Θέμα 12ο)  Απόφαση του ΔΣ του  Νοσοκομείου  σχετικά με την 
έγκριση διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τροφίμων ,ποτών, καπνού 
και  συναφή  προιόντων»,  με   προϋπολογισθείσας   δαπάνης  94.262,13€  συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Τροφί
μων ,ποτών, καπνού και συναφή προιόντων»   που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2013, προκει
μένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί
πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν 
οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 29 /9/ 2014 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί
σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε
τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Μειοδοτικός Δια
γωνισμός για την προμήθεια «Τροφίμων ,ποτών, καπνού και συναφή προϊόντων», με προϋπολογι
σθείσας δαπάνης 94.262,13€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ

Συνημμένα:

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σς)
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http://www.hippocratio.gr/


        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Γάλα  εβαπορέ  λάιτ  410 
ΓΡ. 

ΤΜΧ 200

Φυτικό μαγειρικό λίπος ΚΙΛΑ 460

Κόρν φλάουρ (200 γρ.) ΚΙΛΑ 70

Φρυγανιές ατ. Συσκ. ΤΜΧ 265000

Άνθος αραβοσίτου Κ 1600

Κανέλλα σκόνη Κ 4

Ρύζι πιλάφι (blue bell) Κ 2200

Φακές Κ 160

Ζάχαρη φακελάκια ΤΜΧ 162073

Ρύζι σούπας (γλασσέ) Κ 800

Χυμός λεμόνι 330 γρ. ΤΜΧ 90

Ξύδι απεσταγμένο 400 γρ. ΤΜΧ 1500

Μαρμελάδα  20  γρ.  Ατομ. 
Συσκ. 

ΤΜΧ 95000

Τυράκι τυποποιημένο ΤΜΧ 86000

Φύλλα κρούστας Κ 60

Χαλβάς Κ 19

Τσάι μαύρο ατομ. Συσκ. ΤΜΧ 29000

Ταραμάς Κ 6

Φασόλια ξερά Κ 80

Ζάχαρη Κ 865

Αλάτι μαγειρικό 500 γρ. Κ 240

Αλάτι επιτραπέζιο 400 γρ. ΤΜΧ 400

Πιπέρι Κ 4

Βαφές αυγών ΤΜΧ 40

Μαργαρίνη 10 γρ. ΤΜΧ 90000

Χαμομήλι ατομ. Συσκ. ΤΜΧ 20000

Αλεύρι Κ 260

Ζελέ (πηκτίνες) Κ 1745

Φυσικός χυμός πορτοκάλι 
ατομ. Συσκ. 

ΤΜΧ 83000

Ρίγανη Κ 6

Ελιές Κ 300

Καφές ελληνικός 100 γρ. Κ 115

Γαλοπούλα Κατεψυγμένη Κ 180

Γαλοπούλα  αλλαντικό 
φέτες 

Κ 540

Δυόσμος Κ 2

Προδιαγραφές Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου 
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1. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φο
ρέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων 
ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και δια
κίνησης του προϊόντος, επί ποινής απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.

2. Τα είδη να είναι Α' Ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφί
μων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

3. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ακέραιες και να αναγράφουν τα χαρακτηρι
στικά στοιχεία, προέλευση, ποιότητα, παραγωγό, συσκευαστή, ημερομηνία λήξης 
και κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα.

4. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος σε περίπτωση που 
το προσκομισθέν είδος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

5. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση των εταιρειών από τις 
οποίες θα προμηθεύεται κάθε είδος.

6. Η μεταφορά έως τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου:

 Θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία με κα
ταγραφικά θερμοκρασίας και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφί
μων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετική άδεια, η 
οποία εκδίδεται από τους κατά τόπους Προϊσταμένους των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών του Νομού και η οποία ανανεώνεται ετησίως.

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Κα
ταλληλότητας  Οχήματος  από  Υγειονομικής  πλευράς,  η  οποία  εκδίδεται 
από τις  κατά τόπους  Διευθύνσεις  Δημόσιας  Υγείας  των Νομαρχιών και 
Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά 
τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
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