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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                        ΑΡ. ∆ΙΑΚ. : Φ    35 /2016       
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     
∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 22/03/2016 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ιωάννα Πολυχρονίδου 
Τηλέφωνο: 213-2088226 
Fax: 213-2088716 
E-mail: polyxronidou@hippocratio.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
HACCP ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 3.690,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΚΑΙ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
(Φ 35 /2016) CPV 72225000-8 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη Τιµή 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 06.04.2016 

Ηµέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 11:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Εφαρµογή HACCP  
CPV 72225000-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  3.690,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
To πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr , στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 06.04.2016 ηµέρα Τετάρτη  και  
ώρα 10:00 π.µ. 
 

  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94) και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά µε την παρακράτηση 
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/01-02-1995) ‘Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων’, όπως ισχύει. 
3. Το Ν.2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α’/02-11-2001)  «Προµήθειες  Νοσοκοµείων  και  λοιπών 
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το  Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/Α’/04-04-2005)  «Εθνικό  Σύστηµα  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
6. Το   Ν.  3527/2007   (ΦΕΚ   25/Α΄/09-02-2007)   «Κύρωση   συµβάσεων   υπέρ   νοµικών 
προσώπων  εποπτευόµενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει. 

9. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως 
ισχύει. 
10. Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» όπως ισχύει. 
11. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
12. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µέσω σύµβασης. 
13. Την εγκύκλιο 2891/24.07.15 της Ε.Π.Υ. «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών για όλους τους δηµόσιους φορείς» και την 3512/14.09.2015: «∆ιευκρινίσεις 
αναφορικά µε τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 4972/15.12.2015 εγκύκλιο Ε.Π.Υ.  
14. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (16644/12.11.15) από επιτροπή που ορίστηκε µε 
απόφαση Αναπληρωτή ∆ιοικητή  (13562/15.09.15, Α∆Α ΨΠ0Ο4690ΩΣ-ΡΣΓ) και τη διενέργεια 
α’ φάσης δηµόσιας διαβούλευσης (2326/17.02.16) από την οποία δεν προέκυψε παρατήρηση 

15. Την υπ’ αριθ. 10/17.03.16 (Θέµα 10ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία 
εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού  
∆ιαγωνισµού (Α∆Α ). 
16. Την υπ’ αριθ. 544/21.03.2016 (Α∆Α:ΩΓΙΩ4690ΩΣ- ΜΣ∆) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, µε την οποία εγκρίθηκε δέσµευση πίστωσης ύψους 3.690,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ΚΑΕ 0899 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την «Εφαρµογή 
HACCP», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.690,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠA (23%), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  (Φ 35/2016). 

 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

06.04.2016 Τετάρτη 11:00 π.µ. 
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 Οι προσφορές κατατίθενται µέχρι την 06.04.2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκοµείου, όπου πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα:  

1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναµο.  

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε µη 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:  

2.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

2.3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας  

2.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

2.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  

2.6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε µη 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 
3.1. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 
ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
vii)  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 
ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 
viii)  Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
3.2. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του 
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Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
3.3. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
3.4. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
3.5. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
3.6. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι 
εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση 
(δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 
3.7. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 
3.8. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. 
3.9. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
3.10. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  

  2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το τµήµα του έργου για το 
οποίο υποβάλλεται προσφορά.  

  2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
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   2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
τα εξής:  

   3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  

   3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

   3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

   3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

4. 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, µε εξαίρεση 
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και 
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

5. 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.  

6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  

7. 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.  

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί 
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων 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.  

10. 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 της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης,  όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σελ. 3  

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται 
στη συνέχεια. Οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις 
παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:  

Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Β) Συµπληρωµένους τους πίνακες Συµµόρφωσης.  

Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά, περιλαµβάνει περιγραφή των προδιαγραφών.  Η τεχνική προσφορά 
πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τις προσφερόµενες υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, 
τεχνικά φυλλάδια, σχετικές εγκρίσεις κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 
διακήρυξης. 

Β) Πίνακες συµµόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ο πίνακας συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένος 
σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να 
ακολουθήσει:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συµπληρωθεί ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό 
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συµµόρφωση προς αυτόν, θεωρούµενο ως απαράβατο όρο 
σύµφωνα µε την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 
οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή 
της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.  

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή . 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι 
µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν 
αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & 
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου.  
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 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 
πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας των µελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκοµείο) αποφασισθεί  
διαφορετική ηµεροµηνία & ώρα αποσφράγισης. Η νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους 
ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά ή µε φαξ.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται. 

2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθηµερόν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συµµετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των 
δικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προµηθειών) και αποσφραγίζονται 
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική 
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

3.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 

Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας 
για κάθε προσφερόµενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται 
στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει ∆ηµόσια  

4. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακας Συµµόρφωσης υποβολής Οικονοµικής Προσφοράς τον οποίο 
υποχρεούται ο Προσφέρων να συµπληρώσει. 

5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής 
υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας άνευ 
ΦΠΑ .  

6. Ισχύς προσφοράς 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών.  

8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόµιση του τιµολογίου και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστηµα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις ως εξής: 
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α)  Ε.Α.Α.: 0,10% 

β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες) 

9. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:  

             1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: http://www.hippocratio.gr 

             2. Στην ιστοσελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 

             3. Στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 
 

                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

                                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 

 
 
 

 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

α/α 

Ο ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

ΒΑΛΣΑΜΗ 
ΙΣΜΗΝΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ 

Συνηµµένα: 

1. Παράρτηµα I: Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Παράρτηµα II: Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς 
3. Παράρτηµα ΙΙΙ: Πίνακας Οικονοµικής 

Προσφοράς 
4. Υπόδειγµα εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
5. Υπόδειγµα σύµβασης 
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Η µελέτη, η ανάπτυξη και η εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 
HACCP για τα επισιτιστικά τµήµατα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».  
Οι λαµβάνοντες µέρος θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης:  

• Να καταθέσουν αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και 
ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης.  

• Να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο σε τουλάχιστον 
δέκα (10) επιχειρήσεις / οργανισµούς µαζικής εστίασης δηµόσιους ή ιδιωτικούς (η οποία 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου που θα έχει 
συνταχθεί από τον αρµόδιο Φορέα). 

• Να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο σε τουλάχιστον 5 
δηµόσια ή ιδιωτικά νοσοκοµεία (η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης 
βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου που θα έχει συνταχθεί από τον αρµόδιο Φορέα). 

• Η Οµάδα Έργου να αποτελείται από επιστήµονες που θα καλύπτουν όλο το φάσµα των 
απαιτήσεων του έργου, ως εξής: 

• Ο Επικεφαλής της Οµάδας Έργου να έχει εκτελέσει επιτυχώς κατ’ ελάχιστον 5 έργα 
ανάπτυξης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο 
ISO 22000 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο σε επιχειρήσεις/ οργανισµούς µαζικής εστίασης 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς (η οποία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης 
βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου που θα έχει συνταχθεί από τον αρµόδιο Φορέα). 

• Η ειδικότητα ενός εκ των στελεχών να είναι συναφής µε τον κλάδο τροφίµων (π.χ. 
χηµικός, χηµικός µηχανικός, τεχνολόγος τροφίµων, κλπ). 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο ή βιολόγο κλπ. 
• Ένας εκ των στελεχών να διαθέτει πιστοποίηση επιθεωρητή HACCP. 
• Τα στελέχη της οµάδας έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχουν µόνιµη σχέση 

συνεργασίας µε τον Ανάδοχο, ως επιστηµονικό προσωπικό, και να µην αποτελούν 
εξωτερικούς συνεργάτες ή υπεργολάβους αυτού. 

• Τα στελέχη της Οµάδας Έργου θα απασχοληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης 
του και θα παρίστανται µε φυσική παρουσία στο χώρο του Νοσοκοµείου, όποτε αυτό 
απαιτηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή (∆ιοίκηση του Γ.Ν. Αθηνών 
«Ιπποκράτειο»). 

• Να προτείνουν και να καλύπτουν οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αναγκαία ενέργεια που 
αναφέρεται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία (και δεν αναφέρεται ανωτέρω), κατά την 
µελέτη, τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίµων HACCP στα επισιτιστικά τµήµατα του Νοσοκοµείου. 

 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η µελέτη, η ανάπτυξη και η εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων  HACCP για 
τα επισιτιστικά τµήµατα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» θα βοηθήσει στην 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση κινδύνων και την πρόληψη των βλαβών υγείας που σχετίζονται µε 
την προετοιµασία και παράθεση γευµάτων στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου.  
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε τα αρµόδια στελέχη του Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» για 
το σχεδιασµό και την εγκατάσταση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων  HACCP 
και συγκεκριµένα θα πρέπει να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  
 
• ∆ιαγνωστική µελέτη των υφιστάµενων υποδοµών και πρακτικών. 
• Έκθεση µε προτάσεις βελτίωσης των υποδοµών (κτιριακά , Η/Μ, συσκευές , θέσεις εργασίας 

κλπ) µε αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και επισηµάνσεις και τυχόν διορθωτικές 
ενέργειες. 

• Προσδιορισµός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 
• Εκπαίδευση του προσωπικού των επισιτιστικών τµηµάτων του Νοσοκοµείου σε θέµατα 

υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων και εφαρµογής του Συστήµατος HACCP (να υποβληθεί σε 
έντυπη αναλυτική µορφή πχ. χρονική έκταση, χώρος υλοποίησης, θεµατολογία.) 

• Εκπόνηση µελέτης HACCP µε µεθοδολογία συµβατή µε το πρότυπο ISO 22000:2005 και 
την κείµενη νοµοθεσία. 

• Εκπόνηση χρονοδιαγράµµατος ανάπτυξης και εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων HACCP (µέγιστος χρόνος 3 µήνες). 

• Σύνταξη προδιαγραφών ασφαλείας προµηθευόµενων τροφίµων και διαγραµµάτων ροής 
προϊόντων. 

• Ανάλυση επικινδυνότητας διεργασιών και καθορισµός PRP και CCP. 
• Εκπόνηση πλάνου δειγµατοληψίας ελέγχου τροφίµων, νερού και επιφανειών. 
• Καθορισµός των αναγκαίων εγγράφων (εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα, κλπ) για 

την τεκµηρίωση του Σ∆ΑΤ. 
• Σύνταξη εγγράφων τεκµηρίωσης HACCP. 
• ∆ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και επικύρωση του HACCP. 

 
Το HACCP θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων επισιτισµού του Γ.Ν. Αθηνών 
«Ιπποκράτειο» (παραλαβή, αποθήκες, προετοιµασία, κουζίνα, δίαιτες, µεριδοποίηση, διανοµή). 
Στάδια υλοποίησης  
Τα απαιτούµενα στάδια για την µελέτη, τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων HACCP στα επισιτιστικά τµήµατα του Νοσοκοµείου θα πρέπει 
να είναι: 

• ∆ιαγνωστική Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης 
Με την έναρξη του έργου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή η 
διαγνωστική µελέτη των δοµών του Νοσοκοµείου και η σύγκριση µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 
εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, προκειµένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν για την αποτελεσµατική ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος HACCP. Ο Σύµβουλος θα 
πρέπει να παραδώσει σχετική έκθεση που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις αδυναµίες των 
υποδοµών και συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσής τους.  

• Συγκρότηση  Οµάδας Ασφαλείας Τροφίµων 
Μετά την διαγνωστική µελέτη θα πρέπει να συγκροτηθεί Οµάδα Ασφάλειας Τροφίµων και να 
οριστεί Υπεύθυνος HACCP που θα πρέπει να έχει την τελική έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Ανάπτυξη µελέτης HACCP 
Κατά την ανάπτυξη της µελέτης HACCP θα πρέπει να ακολουθηθούν υποχρεωτικά οι 7 αρχές του 
HACCP, καλύπτοντας απαραίτητα τις κανονιστικές απαιτήσεις και το πρότυπο ISO 22000.  

• Προαπαιτούµενα επισιτιστικών τµηµάτων Νοσοκοµείου 
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Σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο, θα πρέπει να δηµιουργηθούν όλοι εκείνοι οι φάκελοι (π.χ. 
απεντοµώσεις και καθαρισµοί), οι οποίοι θα διασφαλίσουν την τήρηση των αναγκαίων διεργασιών 
για τη διασφάλιση της υγιεινής των χώρων όπου χειρίζονται τα τρόφιµα.  

• Σύνταξη οδηγιών εργασίας και αρχείων εφαρµογών  
Από τη µελέτη HACCP που θα γίνει θα πρέπει στη συνέχεια να αναπτυχθεί Εγχειρίδιο HACCP και 
γραπτές οδηγίες εργασίας για το προσωπικό.  

• Εκπαίδευση προσωπικού 
Κατά την ανάπτυξη του Συστήµατος HACCP και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής θα πρέπει 
να πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση στο προσωπικό που θα σχετίζεται µε το χειρισµό τροφίµων. Η 
εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το HACCP (π.χ. βασικές 
αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων, κανόνες υγιεινής, απαιτήσεις υποδοµών και εξοπλισµού, 
ορθές πρακτικές διασφάλισης υγιεινής, νοµικό πλαίσιο κλπ). Να περιγραφεί αναλυτικά το 
προτεινόµενο πλάνο εκπαίδευσης (πχ οι προτεινόµενες ώρες κλπ), µε ελάχιστη διάρκεια 8 ωρών 
για όλο το προσωπικό των επισιτιστικών τµηµάτων.  

 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 

 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΝΑΙ   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ  ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ 
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Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
 
 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”  

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ--------------------
---------------------(και ολογράφως )-------------------------------------------------------------------------------------------------------
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ της 
Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ......................................................................................
..................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό-------------- σύµβασης, που υπέγραψε 
µαζί σας για την προµήθεια ----------------------------------------------------------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς κάλυψη 
αναγκών του------------------------------------------------------- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ εµάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆ , 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
 
 

 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

         1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  
Τ.Κ.: 115 27  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΣΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

Για την προµήθεια 
«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

Τόπος καταρτίσεως 
συµβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιάρκεια σύµβασης:  
 
Στην Αθήνα σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 

Αφενός 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ:115 27, και 
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ Νικόλαο Τουρούτσικα Αναπληρωτή ∆ιοικητή, και το 
οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….., έχει αριθµό φορολογικού 
µητρώου (ΑΦΜ) ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο/α …………………….., 
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…………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση 
ως «ο Προµηθευτής», 
 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ύστερα από πρόχειρο  διαγωνισµό της Φ.xxx/2016 ∆ιακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Θέµα ΧΧo, Α∆Α: 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την εργασία στον δεύτερο από τους 
συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει την εργασία του άρθρου 2 στον δεύτερο, που την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους 
όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, µαζί µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι µελέτες που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όµοιες  και απόλυτα σύµφωνες µε τα περιγραφόµενα στην 
προσφορά του προµηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, 
που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής, µαζί µε τους όρους διενέργειας του διαγωνισµού. 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος/Προµηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την µε αριθµό 
…………………... εγγυητική επιστολή τηs Τράπεζας ………………… ποσού …………………….€, ισχύος 
……………………... 
Σε περίπτωση που οι µελέτες δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης, η εγγύηση, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη 
διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύµβασης, το ύψος τους δε συνοµολογείται ως δίκαιο και εύλογο. 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα, µετά την παράδοση και την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των µελετών και αφού προσκοµιστούν α) τιµολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) 
βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύµβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Η παράδοση των µελετών θα γίνει ενιαία. Σε περίπτωση που οι µελέτες  δεν παραδοθούν ή παραδοθούν, χωρίς να 
πληρούν τους όρους της παρούσας, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.∆. 118/2007. 
Συνοµολογείται ο χαρακτήρας της συµβατικής αυτής δέσµευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. Ο προµηθευτής δηλώνει 
πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του δικαιώµατος υπαναχώρησης. 
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. 
Όλοι οι όροι του παρόντος συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόµενη δε τροποποίηση του περιεχοµένου τους 
προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 
Όλες οι µελέτες  πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύµφωνα µε την τεχνική 
προσφορά της εταιρείας. 
 
(Πίνακας µελετών) 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τέσσερα όµοια πρωτότυπα αυτής. 
Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατίθενται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαµβάνει σαν διπλότυπο 
ο προµηθευτής. 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. Φ.ΧΧΧΧ/2016 ∆ιακήρυξη του 
σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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