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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ
<<ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΣΤΡΗ>> (ΓΗΑΚ. Π 39/2016)
Σν
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ "ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ–ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ
Δ.Δ.." (Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ– ΑΘΖΝΑ Σ. Κ. 115
26) έρνληαο ππ φςε:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Α) Σηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα:
Σνπ Ν. 2955/2001, «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 256/Α/2-11-2001).
Σνπ Ν. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ΦΔΚ
30/Α/14-2-05), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ
279/Α/10-11-05).
Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007
(ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ»
(ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/8-08-2016)<<Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ>>
Σνπ Ν.2741/99 " Δληαίνο θνξέαο ειέγρνπ ηξνθίκσλ
Σνπ Ν.2810/2000, άξζξν 35 παξ.8, ζρεηηθά κε Αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο
νξγαλψζεηο
B)Σηο παξαθάησ απνθάζεηο:
1. Σελ πλ.23/29-11-2016/ζέκα 15δ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
έγθξηζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνθήξπμεο
2. Σελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 6Ξ1746904Υ-ΥΩ
π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

πλνπηηθό Γηαγσληζκό κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ
πξνκήζεηα
ηνπ
είδνπο
<<ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ
ΣΤΡΗ>>,
CPV15541000-2,
πξνϋπνινγηζκέλεο εηήζηαο δαπάλεο 11.604,31 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο .
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1. Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεηαηαπό ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Ννζνθνκείνπ
http://www.korgialenio-benakio.gr
(
ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ / ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ –ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ), από ηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη
από ην ΚΖΜΓΖ.
2. Δλζηάζεηο, κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο
εγγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δεκνζηεχνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπhttp://www.korgialenio-benakio.grθαη ζα
απνηειεί επζχλε θάζε ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο. Ζ
αλαδήηεζε ησλ δηεπθξηλήζεσλ-ηξνπνπνηήζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ
αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο
1.

Σ Ο Π Ο  – Υ Ρ Ο Ν Ο 

1. 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα ζηηο 29/ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ/
2016 εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ – ΑΘΖΝΑ
Σ. Κ. 115 26,απφ ηελ νξηζζείζα επηηξνπή, παξέρεηαη δε ε δπλαηφηεηα λα
παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά (άζρεηα κε ηνλ
ηξόπν απνζηνιήο ηνπο) ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ
πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνύλ, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ
29/12/2016 εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 09:45 π. κ..
(Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη
ώξα δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο).
1. 2.

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, νη εθπξφζσπνη ησλ
ζπκκεηερφλησλ ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο..

2.

ΠΡΟΦΟΡΔ

2. 1. Όια ηα έγγξαθα ε πξνζθνξά θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα
2. 2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν(ν νπνίνο ζα θέξεη
ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
ζπκκεηέρνληνο, επσλπκία –δηεύζπλζε – ηειέθσλν – fax – Α.Φ.Μ. ), κε
ηελ έλδεημε:
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
<< ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..>>
ΑΘΑΝΑΑΚΖ 1 & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ
Σ.Κ. 11526 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ –ΑΘΖΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ:Π39/2016
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΤΡΗΩΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ:29/12/2016 ΚΑΗ ΩΡΑ 10:00 π.κ.
θαη ζα
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηξεηο μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο
θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο:
Α. «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν θάθειν
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε << ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ>>
θαη ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν(άξζξν 93 ηνπ
Ν.4412/2016).
Οη ζπκκεηέρνληεο /νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα
δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
1. Τπεύζπλε δήισζεηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), κε ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ
/νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη :
1.1 ) δελππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο
αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ.4412/2016,
1.2 ) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία,
1.3 ) απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
1.4 ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη θάζε ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ
εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ,
1.5 )ζπκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,
1.6 ) ε πξνζθνξά πνπ θαηαζέηεη, ηελ έρεη ζπληάμεη, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ
δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιφγσο ζα ηεξήζεη θαζ’ φιε ηελ
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο,
1.7 ) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηνπ Ννζνθνκείνπ) γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ,
1.8 ) είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν πνπ
απνδεηθλχεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο ή ηεο ππεξεζίαο,
1.9) δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα
1.10) δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
δεκνζίνπ
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εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014
(ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία
εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.
Β. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>>
θαη ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν(άξζξν 94 ηνπ
Ν.4412/2016).
Οζπκκεηέρσλ / νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκφξθσζε ή
απφθιηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη
λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη
απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο.
Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ
επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
Γ. «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη, ζε ρσξηζηό
ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ
θπξίσο θάθειν κε ηελ
έλδεημε<<Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά >>>> θαη ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην
πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν(άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/2016).
Γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο(κε πνηλή απνθιεηζκνύ) λα αλαθέξεηαη ν
αύμσλ αξηζκόο ηνπ είδνπο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην παξαηεξεηήξην
ηηκώλ ηεο ΔΠΤθαη ε ηηκή απηνύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα ππνβιεζεί
ππεύζπλε δήισζε όηη δελ ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην
παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο
αλώηαηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.
(εκεηώλεηαη επίζεο φηη πξνο δηεπθόιπλζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ζχληαμε ησλ
αλαιφγσλ πξαθηηθψλ είλαη επηζπκεηή θαη ε ηαπηόρξνλε θαηάζεζε ηεο
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, δηζθέηα-CDDVD-USB,θ.ι.π. (ζε κνξθή word), πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν
θάθειν ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
2. 3. Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
2. 4. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ
ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
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ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
<<ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>> θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ
θπξίνπ θαθέινπ.
2.5.ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο
ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν
ζπκκεηέρσλ / νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ
έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε
ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ζπλδηαγσληδφκελνη. Δθφζνλ
έλαο
ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο (άξζξν 257 ηνπ
λ.4412/2016).
2. 6.

Ζ πξνζθνξά δελ πξέπεη λα έρεη μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ
ηνλ ζπκκεηέρνληα/νηθνλνκηθφ θνξέα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη
ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ
ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.

2. 7. Ζ πξνζθνξά (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζα θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ
ζπκκεηέρνληα/νηθνλνκηθφ θνξέα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, FAX, Α.Φ.Μ. θαη
ζην ηέινο ζα ζθξαγίδεηαη θαζαξά θαη ζα ππνγξάθεηαη.
2. 8. Ζ πξνζθνξά ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (180 ) εκεξώλ,
κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα δεηήζεη παξάηαζε ηζρχνο γηα ην ίδην
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά θαη κε δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή λα απνδερηεί ή φρη
ηελ παξάηαζε απηή. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ησλ
(180) εκεξώλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη,
εθηφο αλ ην Ννζνθνκείν θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
ζπκκεηέρνληεο/νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ
ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη
ινηπνίζπκκεηέρνληεο/ νηθνλνκηθνί θνξείο (άξζξν97 ηνπ λ.4412/2016).
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Σν άλνηγκα ησλ θπξίσο θαθέισλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ αλσηέξσ νξηδφκελε
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ε επηηξνπή δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο δελ είλαη
ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ
πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.

2. 9.

2. 10. Οηζπκκεηέρνληεο/ νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξάγηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ ή γηα θάζε δεηνύκελν
είδνο .
ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

3.
3. 1.

Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ αλά θηιφ θαη ζα ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ειεχζεξνπ κέρξη θαη
εληφο ησλ απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα αλαγξάθεηαη δε νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά ζηελ πξνζθνξά

3. 2.

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε
ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

3. 3.

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε
ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

3. 4.

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.

3. 5.

Πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από απηέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ
ηεο ΔΠΤ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
4.

4. 1.

ΠΑΡΑΓΟΖ

Οη εθάζηνηε παξαγγειίεο ζα δίδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή εγγξάθσο ή
πξνθνξηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη
παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά φξηα πνπ ζα
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε ζχκβαζε,ζηελ
απνζήθε ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

4. 2. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε δηθά ηνπο κεηαθνξηθά
κέζα, έμνδα θαη επζχλε ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο .
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4. 3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ
εθείλσλ πνπ ζα θξίλνληαη ζαλ αθαηάιιεια απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο.
5.

ΠΛΖΡΩΜΖ

5. 1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα γίλεηαη απφ
ην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο έπ’ νλφκαηη
ηνπ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη
εθφζνλ δελ εθθξεκεί θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ
παξάβαζε ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο (Σηκνιφγην, Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα,
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο θαη λνκηκνπνίεζε
εθπξνζψπνπ θ.ι.π.) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο
ππνπαξαγξάθνπΕ.5 ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α΄/09.05.2013).Ζ
πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπνπ απαηηείηαη.
5. 2. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο:
Α) Τπέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο 2%.
Β) Γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο παξαθξάηεζε 4% ή 8%
Γ) Τπέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ)
0,06%( άξζξν 375 παξ.7 ηνπ λ.4412/2016, πνπ ηξνπνπνηεί ην άξζξν 4
παξ.3 ηνπ λ.4013/2011)
Γ1) Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ
εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α 20%
5. 3. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην
Ννζνθνκείν
εκεηώλεηαη όηη νη θξαηήζεηο ζα πξνζαξκόδνληαη απηόκαηα ζηελ
εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία.
6.
6. 1.

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ

ΡΖΣΡΔ

Ζ ζπκκεηνρή ελόο ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκό ζε
πεξηζζόηεξεο από κία ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ
απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ όισλ ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο .

6. 2. Οη ζπκκεηέρνληεο/ νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ
απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα
επηβάιιεη θπξψζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή
ελέξγεηα.
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6. 3.

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

6. 4. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.
6. 5. Ωο θξηηήξην θαηαθύξσζεοζηελ παξνύζα δηαθήξπμε νξίδεηαηε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.Ηζφηηκεο
ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε
επηιέγεηαη ν αλάδνρνο
κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ /
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε
γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ / νηθνλνκηθψλ θνξέσλ(άξζξν 90 ηνπ λ.4412/2016).
6.6.Γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, αξκφδην λα απνθαζίδεη είλαη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Ννζνθνκείνδηαηεξεί ην δηθαίσκα
καηαίσζεο ή αθχξσζεο ή αλακφξθσζεο ή επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν. 4412/2016, ην Ννζνθνκείν
κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην
30% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο
θάησ ηνπ αλσηέξσ νξίνπ , απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
6. 7. Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί κε ην δηαγσληζκόνθείιεη
ππνρξεσηηθάλα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε
θαιήο εθηέιεζεο απηήο, ανξίζηνπ ηζρύνο . Σν χςνο ηεο εγγχεζεο, πνπ ζα
θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α., ζα
πξνζδηνξηζζεί θαη ζα νξηζζεί κε ηελ αλαθνίλσζε.Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη
απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ
θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ (άξζξν 72 ηνπ λ.4412/206).
6. 8. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη επηβάιινληαη θπξώζεηο,
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 203 ηνπ λ.4412/2016.
6. 9. χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/20156, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη,
ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
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γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ
πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο
I
ηεο
σο
άλσ
πκθσλίαο,
θαζψο
θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
παξνχζαοπαξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε
λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα
έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε
απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία
γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
6. 10. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή ε Τ.ΠΔ. ή ε Δ.Π.Τ. ή άιινο
θνξέαο θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
(δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θαηαθχξσζε
εληαίνπ δηαγσληζκνχ απφ άιιν Ννζνθνκείν, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη
ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα
δηαθφςεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε.
6.11 Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ αξρή ηεο δηαθήξπμεο λφκσλ θαη
δηαηαγκάησλ θαη εηδηθφηεξα ν λ.4412/2016.

7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ– ΠΟΟΣΖΣΑ– ΓΑΠΑΝΖ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Όια ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα, αλά είδνο, ζηνλ Κ.Σ.& Π. Άξζξν 83 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
πλζήθεο σξίκαλζεο - Υξόλνο σξίκαλζεο
Α. Ζ σξίκαλζε ησλ ηπξηψλ πξέπεη (Άξζξν 83 §1.4) λα γίλεηαη ζε ρψξνπο φπνπ
ε ζεξκνθξαζία δελ ζα είλαη θαηψηεξε ησλ +10°Cθαη ζα ππάξρεη θαηάιιειε γηα θάζε
ηχπν ηπξηνχ πγξνκεηξηθή θαηάζηαζε. Ο ρξφλνο σξίκαλζεο εμαξηάηαη απφ ηελ
θαηεγνξία ηαπ ηπξηνχ:
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α) ηα πνιχ ζθιεξά, ηα ζθιεξά θαη ηα εκίζθιεξα ηπξηά γηα λα ζπκπιεξψζνπλ
ηελ σξίκαλζε ηνπο πξέπεη λα παξακείλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο ζηηο
παξαπάλσ ζπλζήθεο,
β) ηα καιαθά ηπξηά γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο πξέπεη λα
παξακείλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο. Δμαηξνχληαη ηα «Λεπθά ηπξηά άικεο», ηα
νπνία είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ παζηεξησκέλν γάια θαη επηηξέπεηαη λα
δηαηίζεληαη δεθαπέληε εκέξεο (15) κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο (ε εμαίξεζε απηή δελ
αθνξά ηα Διιεληθά Παξαδνζηαθά ηπξηά).
Β. πλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ ψξηκσλ ηπξηψλ (Άξζξν 83 §1.5) κέρξη ηε
δηάζεζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε:
α) πνιχ ζθιεξά, ζθιεξά, εκίζθιεξα ηπξηά: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιάκνπο κε
αλαθπθινχκελν έληνλν ξεχκα αέξα, ζεξκνθξαζίαο απφ 0°Cέσο +10°Cθαη
πγξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο απφ 75 έσο 85%,
β) καιαθά ηπξηά:ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιάκνπο κεαλαθπθισκέλν κέηξην ξεχκα
αέξα, ζεξκνθξαζίαο 0°Cέσο +2°Cθαη πγξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο απφ 85 έσο 95 %.
Δμαηξνχληαη ηα ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο αδηαπέξαζηεο απφ πγξαζία π.ρ.
κεηαιιηθά δνρεία, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο
0°Cέσο +2°C.
Γ. ηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ ζα πεξηέρνληαη ηα πξντφληα, ζα αλαγξάθνληαη
ζηελ Διιεληθή γιψζζα νη ελδείμεηο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 83 Κεθάιαην Γ (γεληθέο
δηαηάμεηο γηα ηα ηπξηά απφ γάια, κε σξίκαλζε) θαη επηπιένλ:

- θαηεγνξία ηπξηνχ,
- είδνο ή είδε γάιαθηνο (πνζνζηά) πνπ παξαζθεπάζζεθε ην ηπξί,
- ειάρηζην ιίπνο (ππνινγηζκέλν ζε μεξή νπζία),
- κέγηζηε πγξαζία,
- εκεξνκελία παξαγσγήο,
- εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο,
- ρψξα πξνέιεπζεο - παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ,
- έδξα ηπξνθνκείνπ παξαζθεπήο ηπξηνχ (κφλν γηα ηα Παξαδνζηαθά ηπξηά),
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- πνζνζηφ άιαηνο,
- πξφζζεηα, είηε έρνπλ πξνζηεζεί ζηε κάδα ηνπ ηπξηνχ είηε ππάξρνπλ ζηελ
επηδεξκίδα ηνπ ηπξηνχ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν
11 ηαπ Κ.Σ. θαη επίζεο κε νδεγίεο, φπνπ ρξεηάδνληαη, π.ρ. φηαλ ε επηδεξκίδα έρεη
λαηακπθίλε ζα δίλνληαη νδεγίεο ζηνλ θαηαλαισηή κέρξη πνην βάζνο ζα θαζαξίδεη ην
ηπξί.
Ήηνη:
α) Σν πξντφλ,
β) Σελ Πξνέιεπζε.
γ) Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ παξαγσγνχ - ζπζθεπαζηή.
δ) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ,
ε) Σελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο.
ζη) Σα δχν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ
ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο.
Οη ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ
παξ.7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 81/93, ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο
δηαηάμεηο ζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ:
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ.
1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο
87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
νδεγίαο

1999/10/ΔΚ

ηεο

Δπηηξνπήο,

ηεο

νδεγίαο

2000/13/ΔΚ

ηνπ

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο
2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο
Δπηηξνπήο.
Ζ επηθάιπςε ησλ ηπξηψλ ( Γ. Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηπξηά § 2.β) κπνξεί λα
είλαη απφ θεξί κειηζζψλ, ζθιεξή παξαθίλε ή άιιεο χιεο πνπ γηα λα
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ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα ηχρνπλ έγθξηζεο ηνπ ΑΥ θαη θαηά πεξίπησζε, ηνπ
ΔΟΦ ή ηνπ ΚΔΤ.
Ζ επηθάιπςε κπνξεί λα είλαη ρξσκαηηζκέλε κε ηηο ρξσζηηθέο ηνπ παξαξηήκαηνο
V, κέξε 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαζψο θαη κε ηηο ρξσζηηθέο
Δ180, Ληζνξνπκπίλε ΒΚ θαη Δ160β Αλάηην, φπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IV,
ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ απηψλ.
Δπηηξέπεηαη ε επάιεηςε, ε εκβάπηηζε ή ν ςεθαζκφο κφλν ηεο επηθάλεηαο ησλ
ζθιεξψλ, ησλ εκίζθιεξσλ θαη εκηκαιαθψλ ηπξηψλ κε λαηακπθίλε ή πηκαξηζίλε θαη
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ηπξί πνπ δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε:
1.Θα δηαπηζηψλεηαη απνπζία λαηακπθίλεο ζε βάζνο 5 mm.

2. Σν θαηάινηπν ηεο λαηακπθίλεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1mg/dm2 επηθάλεηαο.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη πιαζηηθή αεξνζηεγήο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ή θίικ πνπ έξρεηαη
ζε επαθή κε ην ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνλ Κ.Σ.Π..

Οη πξνζθνξέο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη επψλπκεο σο πξνο ηα πξνζθεξφκελα
είδε κε παξάιιειε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ δεηγκάησλ. Ζ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ
είλαη απαξαίηεηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη θαη ε
παξαιαβή ηνπ είδνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.

1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΤΡΗΟΤ ΦΔΣΑ
(Π.Ο.Π)
Σν ηπξί ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα είλαη πξψηεο (Α') πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη
ζηνλ ΚΩΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξν
83 Κεθάιαην Γ 2α) θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Ζ νλνκαζία «ΦΔΣΑ» (FETA) αλαγλσξίδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία
πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ΦΔΣΑ (FETA) Απφθαζε 313025/11.1.94 ηνπ Τθππνπξγνχ
Γεσξγίαο (ΦΔΚ 8/Β/11.1.94, 101/Β/16.2.94, γηα ην ιεπθφ ηπξί άικεο πνπ παξάγεηαη
παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξά
θάησ, απφ γάια πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ παξαζθεπή ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) πξέπεη λα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο
πεξηνρέο

Μαθεδνλίαο,

Θξάθεο,

Ζπείξνπ,Θεζζαιίαο,

ηεξεάο

Διιάδαο,
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Πεινπνλλήζνπ θαη ίνπ Ννκνχ Λέζβνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ππ.' αξηζκφ
Τπνπξγηθή Απφθαζε 313025, ΦΔΚ 8, Σεχρνο Β'.
Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) ζχκθσλα
κε ην Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α) πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γίδηλν γάια δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% θαηά βάξνο.
β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% θαηά βάξνο.
γ) TopHηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,5.
δ) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ άκειμε. Σν γάια
κέρξη ηελ πήμε δηαηεξείηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο.
ε) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθά
εθηξεθφκελεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πεξηνρή παξαζθεπήο ηεο «ΦΔΣΑ»
(FETA) θαη ε δηαηξνθή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ηεο ελ ιφγσ
πεξηνρήο.
ζη) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο, πνπ γίλνληαη 10 εκέξεο
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ.
δ) Σν γάια πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιήξεο,
ε) Σν γάια πξέπεη λα είλαη λσπφ ή παζηεξησκέλν,
ζ)

Σν

γάια

λα

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

απνπζία

αληηβηνηηθψλ

θαη

γελεηηθά

ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ.
Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) απφ άιιν είδνο γάιαθηνο, πιελ
ησλ αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) γάια απαγνξεχεηαη ε
ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ
γάιαθηνο, θαδετληθψλ αιάησλ θαζψο θαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ
νπζηψλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γάια γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) πξνζηίζεληαη
παξαδνζηαθή ππηηά ή άιια έλδπκα κε αλάινγε δξάζε. Όηαλ ην γάια παζηεξηψλεηαη
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πξνζηίζεληαη

αβιαβείο

νμπγαιαθηηθέο

θαιιηέξγεηεο

βαθηεξίσλ,

θαζψο

θαη

ρισξηνχρν αζβέζηην, κέρξη 20gr/ 100 Kgr γάιαθηνο.
Μεηά ηελ πήμε ηνπ γάιαθηνο, ην ηπξφπεγκα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθνχο
ππνδνρείο (θαινχπηα) γηα θπζηθή ζηξάγγηζε, ρσξίο πίεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο ζηξάγγηζεο θαη φηαλ ζηεξενπνηεζεί ην
ηπξφπεγκα, ππνβάιιεηαη ζε μεξφ επηθαλεηαθφ αιάηηζκα κε ρνλδξφθνθθν αιάηη
(βξψζηκν ρισξηνχρν λάηξην). Καηά ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα
ηνπ ηπξνπήγκαηνο άθζνλε κηθξνρισξίδα, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
σξίκαλζε θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο «ΦΔΣΑ»
(FETA). Μεηά ην μεξφ αιάηηζκα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο ζε μχιηλνπο
ή κεηαιιηθνχο ππνδνρείο, πξνζηίζεηαη άικε πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρισξηνχρν λάηξην
7% θαηά βάξνο. Οη ππνδνρείο ηνπνζεηνχληαη ζε ζαιάκνπο σξίκαλζεο κε
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη 18°Cθαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπιάρηζηνλ
85%. Ζ σξίκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) λα γίλεηαη ζε δπν ζηάδηα: Σν πξψην
ζηάδην σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη δηαξθεί κέρξη 15 εκέξεο. Σν δεχηεξν
ζηάδην σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 2-4°Cθαη ζρεηηθή πγξαζία 85% ηνπιάρηζηνλ. Ο ζπλνιηθφο
ρξφλνο σξίκαλζεο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαηά ηα αλσηέξσ δπν ζηάδηα δηαξθεί
ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο. Ζ σξίκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) γίλεηαη ζε μχιηλα
βαξέιηα ή κεηαιιηθά δνρεία ζε εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ
πνπ αλαθέξζεθαλ.
Ζ «ΦΔΣΑ» (FETA) λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε θαηάιιεια κεηαιιηθά δνρεία
ησλ 15 Kgr θαη εληφο άικεο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 θαη 5 ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 313025 ΦΔΚ 8 Σεύρνο Β.
Ζ παξαδηδφκελε ΦΔΣΑ λα έρεη :
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
(Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α Άξζξν 4 )

1. Λίπνο επί μεξνχ 43% θαη’ειάρηζηνλ.
2. Τγξαζία 56% κέγηζηνλ.
3. Υισξηνχρν Νάηξην 3% κέγηζηνλ.
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4. Δλεξγφ νμχηεηα 4.25-4.5% ph.
5. Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ.
6. Τθή ζπκπαγήο κε ιίγεο κεραληθέο ζρηζκέο.
7. Δκθάληζε καιαθφ ηπξί κε ιίγεο ή θαζφινπ νπέο θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηελ
κάδα.

8. Γεχζε επράξηζηε, ιηπφιπζεο ειαθξά φμηλε θαη πινχζην άξσκα.
9. ρήκα νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα.
10. πλεθηηθφηεηα καιαθφ ηπξί πνπ λα θφβεηαη ζε ιείεο θέηεο.
11. Οπέο: Καζφινπ ή ιίγεο - Καηαλνκή: ε φιε ηε κάδα ρήκα νπήο:
Αθαλφληζην.
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Δ.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη Καλνληζκνί 2073/2005 θαη
1441/2007

1. Κολοβακτηροειδή < 100
2. Escherichia coli<10
3. Salmonella spp
4. Listeria monocytogenes

0
0

5. Staphylococcus aureus<10

Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
(Άξζξν 83 Κεθάιαην Γ 2α Άξζξν 5 )
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ
Διιεληθή γιψζζα κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη, πνπ δελ
κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο :
α) «ΦΔΣΑ» (FETA).
β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ).
γ) Σπξί.
δ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ - ζπζθεπαζηή.
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ε) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ,
ζη) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο,
δ) ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο:
1.Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ

2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο.
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα (ΦΔ-1650-20/12/94).Σα ζηνηρεία
ειέγρνπ αλαγξάθνληαη κε επζχλε ηνπ ζπζθεπαζηή θαηφπηλ έγγξαθεο άδεηαο ηεο
αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, ε νπνία ηεξεί εηδηθφ βηβιίν παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ αλά παξαγσγφ «ΦΔΣΑ» (FETA). Οη ελδείμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη'
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θαηά ηε δηαθίλεζε ηεο
«ΦΔΣΑ» (FETA).

2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ
ΣΟ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ λα είλαη πξψηεο (Α') πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ
ΚΩΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα έρεη
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Κεθαινηχξη είλαη ην ζθιεξφ ηπξί πνπ παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα, απφ
γάια πξφβεην, ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνειεχζεηο ηνπο
έρεη δηαθνξεηηθφ ζρήκα, κέγεζνο,ηερλνινγία θαη πνηφηεηα γη' απηφ δηαηίζεηαη ζαλ
θεθαινηχξη Ζπείξνπ, θεθαινηχξη Θεζζαιίαο, θεθαινηχξη Μαθεδνλίαο, Κξήηεο,
Κεθαιιελίαο, Δχβνηαο, Νάμνπ θιπ.
Σν γάια ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαζθεπή ηπξηνχ πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
α) Να πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθά εθηξεθφκελσλ
θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξαζθεπήο ηνπ ηπξηνχ θαη ε δηαηξνθή ηνπο
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο απηήο.
β) ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο γίδηλνπ γάιαθηνο, απηφ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 10%.
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γ) Να πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο πνπ γίλνληαη 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ
ηνθεηφ.
δ) Ζ πήμε λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ άκειμε θαη κέρξη ηελ πήμε λα
δηαηεξείηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
ε) Να είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη πιήξεο, λσπφ ή παζηεξησκέλν. Απαγνξεχεηαη ε
ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ
γάιαθηνο, θαδετληθψλ αιάησλ, ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ.
ην πξνο ηπξνθφκηζε γάια γηα παξαζθεπή ηνπ παξαδνζηαθνχ θεθαινηπξηνχ
πξνζηίζεηαη παξαδνζηαθή ππηηά ή άιια έλδπκα κε αλάινγε δξάζε. Όηαλ ην γάια
παζηεξηψλεηαη πξνζηίζεληαη αβιαβείο νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο βαθηεξίσλ,
θαζψο θαη ρισξηνχρν αζβέζηην κέρξη 20gr/100Kgr γάιαθηνο.
Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζηνπο 32-34°C. Σν δεκηνπξγνχκελν ηπξφπεγκα
δηαηξείηαη κεηά 35 ιεπηά πεξίπνπ. Αλαζεξκαίλεηαη ππφ ζπλερή αλάδεπζε ζηνπο
480°Cπεξίπνπ, ηνπνζεηείηαη ζε θαινχπηα θαη ππνβάιιεηαη ζε πίεζε. Αθνινχζσο ην
ηπξί κεηαθέξεηαη ζε ρψξν ζεξκνθξαζίαο 14-16°Cθαη ζρεηηθή πγξαζία 85%
πεξίπνπ. Μεηά κηα εκέξα ηνπνζεηείηαη ζε άικε 18-20 Beγηα δπν εκέξεο πεξίπνπ.
1.Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνχ γίλεηαη αξρηθά ζε ζαιάκνπο κε ζεξκνθξαζία 14-16°Cθαη
ζρεηηθή πγξαζία 85-90%. ην ζηάδην απηφ δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 10 επηθαλεηαθά
μεξά αιαηίζκα κε ηαπηφρξνλε αλαζηξνθή. Όηαλ νινθιεξσζεί ην αιάηηζκα ην ηπξί
κεηαθέξεηαη ζε ζαιάκνπο κε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 6°Cγηα λα νινθιεξσζεί ε
σξίκαλζε. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο σξίκαλζεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο.

Σν παξαδνζηαθφ θεθαινηχξη λα έρεη :
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

1. Λίπνο επί μεξνχ 40% θαη'ειάρηζην.
2. Τγξαζία 38% κέγηζηνλ.
3. Υισξηνχρν Νάηξην 2% κέγηζηνλ.
4. Δλεξγφ νμχηεηα 5.3.5.5% ΡΖ.
5. πλεθηηθφηεηα: θιεξφ ηπξί.
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4. Υξψκα ππνθίηξηλν έσο αλνηθηφ θαζηαλφ.
5. Τθή ζθιεξή ζπκπαγήο ειαζηηθή, κε πνιιέο νπέο ζηε κάδα ηνπ.
6. Δκθάληζε ζπλεθηηθή ιεπηή.
7. Γεχζε αικπξή πηθάληηθε.
8. ρήκα θπιηλδξηθφ.
9.

Γηαζηάζεηο: Γηάθνξεο - Βάξε: Μηθξφ 4-6θηιά Μεγάιν 10-12 θηιά.

10. Άιια ραξαθηεξηζηηθά: Δπράξηζηε, ειαθξά αικπξή γεχζε θαη πινχζην
άξσκα. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ
νπζηψλ ζην ηπξί.

Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Δ.Κ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη Καλνληζκνί 2073/2005 θαη
1441/2007

1. Κνινβαθηεξνεηδή
2. Escherichia coli
3. Salmonella spp

Απνπζία

4.

Listeria monocytogenes Απνπζία

5.

Staphylococcus aureus

Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ
Διιεληθή γιψζζα κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη πνπ δελ
κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο:
α) «ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ».
β) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ - ζπζθεπαζηή.
γ) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ,
δ) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο,
ε) Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο.
ζη) Σα πνζνζηά ιίπνπο & πγξαζίαο, νη δε ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζα είλαη
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ § 7 αξζξ.4 ηνπ Π.Γ. 81/93.
18

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ
έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Αξηζκ. 15523 /2006. Όιεο νη
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ’ αξηζκφ.
852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
2 Ηζρύνλ Πηζηνπνηεηηθό πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ [ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ
παξαγσγή - παξαζθεπή - επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ
πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη
ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ
απηνειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ είλαη παξαγσγόο
ή παξαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη :
1νλ Ηζρύνλ Πηζηνπνηεηηθό πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ENISO
22000:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο
Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΤΓ γηα ηελ παξαγσγή - παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ.
2νλ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνύ - παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή
φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν
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πξνκεζεπηή κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ν
δηαγσληζκφο.
3 Ζ κεηαθνξά [Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 1219Β)] ζα γίλεηαη κε θαζαξά
θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο
θαη ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη κε ην πξντφλ.
Σα

κεηαθνξηθά

κέζα

πξέπεη

λα

είλαη

εθνδηαζκέλα

κε

Βεβαίσζε

Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο
θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο
Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο
Τπεξεζίεο.
Καηά ηελ ψξα παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαη
παξαδίδεη

ζηελ

επηηξνπή

παξαιαβήο

αληίγξαθν

ηνπ

θαηαγξαθηθνχ

ηεο

ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, ν δε κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
Βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ παξάδνζεο ησλ

ηξνθίκσλ φπνπ απαηηείηαη, γάληηα κηαο ρξήζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην είδνο θαη
ηελ πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο
επίζεο θαη λα παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν
πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο.
Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε
νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 48 ψξεο, αλάινγα κε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ,
πξηλ ηελ παξάδνζε.
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ΔΗΓΖ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ
ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΖ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ
ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ

1.

ΦΔΣΑ

560 ΚΗΛΑ

8.014,71€

2.

ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ

1.160 ΚΗΛΑ

3.589,60 €

8.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
«ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. »
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
Αξηζκ. χκβαζεο: ……….
Aξηζκ. Πξση. ...................

ΤΜΒΑΖ ............
Αζήλα ζήκεξα ……………………..… ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ
"ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ–ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.." πνπ εδξεχεη ζηνπο Ακπεινθήπνπο,
Δξπζξνχ ηαπξνχ & Αζαλαζάθε, νη ππνγεγξακκέλνη, αθ' ελφο κελ ε Πξφεδξνο
ηνπ Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θαη αθ’ εηέξνπ
(ε εηαηξεία)" ……………………… " κε έδξα …Σ.Κ. (……..) ζηελ ……., Σει.
…………fax:……θαη Α.Φ.Μ. ……… θαη εθπξνζσπνχκελε λφκηκα απφ
ηνλ / ηελ …………………………………………….
ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ :
Ο πξψηνο ζπκβαιιφκελνο ζην εμήο ζα απνθαιείηαη ράξε ζπληνκίαο
ΝOΟΚΟΜΔΙΟ ελψ ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο ζα απνθαιείηαη ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Σν Ννζνθνκείν δηελήξγεζε Γηαγσληζκφ γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ …ζχκθσλα
κε ηελ …απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ
Γηελεξγεζέληνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή πνπ είρε νξηζζεί,
πξνηάζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ απφ …….… απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ
ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ζπκβαιιφκελν πξνκεζεπηή αληί ζπλνιηθνχ
πνζνχ ……………………ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη κε ηνπο παξαθάησ
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
ΑΡΘΡΟ 1ν: ΗΥΤ ΤΜΒΑΖ
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1. 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα έηνο, δειαδή απφ ………………… έσο
…………….….
1. 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο κπνξεί λα παξαηαζεί , κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο,
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα επηπιένλ κελψλ :
 Με κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο
παξάηαζεο, κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη
 Με ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
2. 1.

Οη εθάζηνηε παξαγγειίεο ζα δίδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή εγγξάθσο ή
πξνθνξηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη
παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθάζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

2. 2. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε δηθά ηνπο
κεηαθνξηθά κέζα, έμνδα θαη επζχλε ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο .
2. 3. Ζ παξαιαβή
ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, παξνπζία ηνπ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ εθ' φζνλ ην επηζπκεί.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΓΓΤΗΔΙ
3. 1. O ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖγηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαηέζεζε ηελ ππ' αξηζκ. …………. εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
......................................πνζνχ

……..…..Δπξψ

κε

εκεξνκελία

ιήμεο

...............
3. 2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ πιήξε θαη ζχλλνκε
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
4. 1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα γίλεηαη απφ
ην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο έπ’ νλφκαηη
ηνπ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη
εθφζνλ δελ εθθξεκεί θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ
παξάβαζε ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο (Σηκνιφγην, Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα,
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο θαη λνκηκνπνίεζε
εθπξνζψπνπ θ.ι.π.) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α΄/09.05.2013).Ζ
πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπνπ απαηηείηαη.
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4. 2. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο:
Α) Τπέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο 2%.
Β) Γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο παξαθξάηεζε 4% ή 8%
Γ) Τπέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ)
0,06% ( άξζξν 375 παξ.7 ηνπ λ.4412/2016, πνπ ηξνπνπνηεί ην άξζξν 4
παξ.3 ηνπ λ.4013/2011)
Γ1) ηέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ
εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α 20%
4. 3. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην
Ννζνθνκείν
ΑΡΘΡΟ 5ο: Λ Ο Η Π Ο Η Ο Ρ Ο Η – Π Ο Η Ν Η Κ Δ 

ΡΖΣΡΔ

5. 1. Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή , εθφζνλ δελ παξέδσζε
ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζε κε
εθπιήξσζε θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο.
5. 2.

ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ θεξπρζεί έθπησηνο επηβάιιεηαη απφ
ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ ίδηα απφθαζε, ε παξαθάησ θχξσζε:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ
ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.

5. 3.Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε (άξζξν 202 ηνπ λ.4412/2016) όηαλ :
α) ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε
πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο
ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.
ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο
ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε
ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην
αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ
πεξαίσζε
ηεο
ζχκβαζεο
πνπ
έρεη
ηεζεί
ζηελ
δηαθήξπμε.
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο
πνπ παξαδφζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο
επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
5.4.

ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή ε Τ.ΠΔ. ή ε Δ.Π.Τ. ή άιινο
θνξέαο θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
(δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θαηαθχξσζε
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εληαίνπ δηαγσληζκνχ απφ άιιν Ννζνθνκείν, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη
ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα
δηαθφςεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε.
5.5.

Σν θείκελν ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην
νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.

5.6.Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ πην πάλσ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ θαη φηη βάζεη απηψλ θαη κφλν ζα ιχεηαη θάζε δηαθνξά ή
ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία.
5.7.Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο , ν ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθφο
θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ
ηνπ
πνπ
απνξξένπλ
απφ
ηηο
δηαηάμεηο
ηεο
πεξηβαιινληηθήο,θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄
ηνπ λ.4412/2016.
5.8.Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα επηιχεηαη απφ
ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΗΜΔ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Ω ΠΡΟΦΟΡΑ)
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρηεθε ζε δχν αληίγξαθα, θαη έιαβε ν θαζέλαο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ απφ έλα λφκηκα ππνγεγξακκέλν.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. .
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ :
…………………..
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΔΣΡΟΥΔΗΛΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
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