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1ε ΤΠΔ ΑΣΣΙΚΖ
ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ»
ΓΙΔΤΘΤΝΖ: ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ
ΣΜΖΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ
Πιεξνθνξίεο: Δ. Καιακπαιίθε – Μ. ηηαξίδνπ - Π. Γθνβέζε
Σειέθσλν: 213 2039 136
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Αλαξηεηέα ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..
ζην Γηαύγεηα θαη ζην Site ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν
ΠΡΟΚΛΖΖ
Γηα ηελ «παξνρή ππεξεζηώλ παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο έηνηκσλ γεπκάησλ
γηα ηελ ζίηηζε ησλ αζζελώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) κήλα»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον σσμυέροσσα από οικονομική άποψη προσυορά με βάση την τιμή

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ»
ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΖ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ,ΓΖΜΖΣΑΝΑ 7 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΙ ΑΘΖΝΑ ,ΣΚ 11522, ΣΟ

ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΖ
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΛΖΞΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ
ΚΧΓΙΚΟ CPV
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΖ
ΚΡΑΣΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΣΙΜΖ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ
ΓΖΜΟΙΔΤΖ ΣΟ ΚΖΜΓΖ
ΓΖΜΟΙΔΤΖ ΣΟ SITE ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
Έρνληαο ππόςε:

Ζκεξνκελία: 13-05-2022 Ζκέξα: Παξαζθεπή
Ώξα:14.κκ
Ζκεξνκελία: 16-05-2022.Ζκέξα:Γεπηέξα
Ώξα: 11.30π.κ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΖ ΔΣΟΙΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ
ΣΖΝ ΙΣΙΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
55523000-2
27.000,00€ (πιένλ ΦΠΑ 13%)
ΔΝΑ ΜΖΝΑ
Οη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο
06-05-2022
06-05-2022

Σηο δηαηάμεηο όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ:
- ηνπ Ν. 4727/2020 «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε-Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο»,
- ηνπ Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2016/679 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 ληα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ επλντθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
-

ηνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/EE θαη

2014/25/ΔΔ)», ηδίσο κεηά ην Ν. 4782/2021,
-

ηνπ Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
-

ηνπ Ν.4254/2014 (Α' 85) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο

δηαηάμεηο»,
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ηνπ Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ

Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 απηνχ,
-

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
-

ηνπ Ν.4144/2013 (Α' 88) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο»,
-

ηνπ Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016-Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο

ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016»,
-

ηνπ Ν.4052/2012 (Α' 41) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ
πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο
γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο επλντθήο νηθνλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
-

ηνπ Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο

ζηξαηεγηθήο 2012-2015»,
-

ηνπ Ν. 4025/2011 (Α' 228) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη

άιιεο δηαηάμεηο»,
-

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην

- βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015»
πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο,
-

ηνπ Ν.3959/2011 (Α'93) «Πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ»,

-

ηνπ Ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ»,
-

ηνπ Ν.3868/2010(Α' 129) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»,
-

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Δπνπηεία Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, χζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο,

νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ»,
-

ηνπ Ν.3863/2010 (Α'115) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ηδίσο ζχκθσλα κε ην

Ν.4387/2016),
-

ηνπ Ν.3861/2010 (Α' 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
-

ηνπ Ν.3846/2010 (Α' 66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

-

ηνπ Ν.3580/2007 (Α' 134) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο» (ηδίσο ζχκθσλα κε ην Ν.4472/2017),
-

ηνπ Ν. 3414/2005 (Α' 279) «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ" (ΦΔΚ 30/Α /14.2.2005)»,
-

ηνπ Ν.3329/2005 (Α' 81) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,

-

ηνπ Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,

-

ηνπ Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

-

ηνπ Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» ζπλδπαζηηθψο πξνο ην Ν. 4481/2017

(Α' 100) «πιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ» θαη ην Ν.4212/2013 (Α' 257)
«Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/77/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2011 θαη ηεο Οδεγίαο
2012/28/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
λ.2121/1993 «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα»,
-

ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ
απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ),
-

ηνπ Π.Γ.80/2016 (Α' 145)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,

-

ηνπ Π.Γ.28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» θαη

-

ηνπ ΝΓ 496/1974 (Α' 204) «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ»
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ηνπ λ. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠεΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α256/2.11.2001)

-

ηνπ Ν. 3918/2011 «Γηαζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα Τγείαο θη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28.02.2013) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 73

ηνπ Ν.4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18.04.2013)
-

ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ19/η.Α/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»

-

ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηελ ελ γέλεη ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ ΝΠΓΓ

& Σηο απνθάζεηο:
-
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(ΚΑΔ ) 0419
ΑΠΔΤΘΤΝΟΤΜΔ
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΡΑΠΣΧΝ ΦΡΑΓΙΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΖΝ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΖ ΔΣΟΙΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΙΣΙΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΖΜΑ ΔΝΟ (1) ΜΖΝΑ»
θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 27.000,00 € πιένλ ΦΠΑ
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ύζηεξα από πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα
πξόζθιεζε, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα.
ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηελ
06-05-2022 , αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) ηελ 06-05-2022 θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηελ 06-05-2022
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (άξζξα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινοηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ),
γ) 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 παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν
αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε
"ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε.
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Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα ζε επηκέξνπο θαθέινπο
πνπ ηίζεηαη κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1.

ηνλ ηίηιν ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.

2.2.

Ζ πεξηγξαθή ηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίαο

2.3.

Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

2.4.

Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

2.5.

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα)

3. Μέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα:
3.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
Τπεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) θαη ηνπ Ν.
1599/1986) ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη απφ ην ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα φηη:
-

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη

4β ηνπ άξζξνπ 73 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ,
-

ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο

-

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,

-

ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο κε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο πξφθιεζεο,

-

ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη

αλεπηθχιαθηε γλψζε,
-

ηα πξνζθεξφκελα είδε θη νη ππεξεζίεο θαιχπηνπλ απνιχησο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θη απαηηήζεηο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,

-

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,

-

παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ,
-

ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,

-

ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,
-

δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο

ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί,
-

ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη

-

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ)

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε ππνγξαθή ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

3.2. Σερληθή πξνζθνξά. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο
θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ
Δλφηεηα « Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηεο παξνχζαο θαη ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο
νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλπαξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο θαη ηνπο ελ ηζρχλ θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ,
φπσο θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 θαη 853/04 θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ:
1.

ηελ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

2.

ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

3.

ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

4.

ηελ ζπκκφξθσζε κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.

Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ
απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νθείινπλ , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ σο
απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηα θάησζη:


Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ εηψλ 2019, 2020, 2021 θαη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο

θαη’ έηνο, ηφζν ηνπ γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, φζν θαη ηνπ «εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ» πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζία
(δει. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
Τγείαο.), θαηά ηηο 3 πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο αληίζηνηρα. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απαηηείηαη λα δηαζέηεη:
α) γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ησλ εηψλ 2019, 2020, 2021, χςνπο γηα θάζε έηνο, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε
ην 150% κε ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ππφ αλάζεζε χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη
β) «εηδηθό εηήζην θύθιν» εξγαζηψλ πνπ αθνξά δειαδή εηδηθφηεξα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ
πξνζσπηθφ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο (φπσο δει. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππφ πξνκήζεηα ππεξεζίεο),
ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ πξν ηνπ δηαγσληζκνχ εηψλ (2019, 2020, 2021), χςνπο γηα θάζε έηνο ρσξηζηά ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 80% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ.
γ) ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξώ θαη’ έηνο γηα ηα πξνεγνχκελα δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζία, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηα νπνία πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ύςνο ηδίσλ
θεθαιαίσλ επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξώ θαη’ έηνο γηα ηα πξνεγνχκελα δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή άιιν
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ(ηζνδχγην), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ην χςνο ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Δπίζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο, ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ
ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ, κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε
έθδνζεο δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο θ.α)
δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ πξνο νηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ, γηα πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο
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βιάβεο κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη
2.000.000,00€ αζξνηζηηθά εηεζίσο.
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα- πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ζσξεπηηθά φια ηα θάησζη απαηηνχκελα πξνζφληα, απνδεηθλπφκελα κε δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ
πξναπνδεηθηηθά ζην θάθειν ηεο Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο, ήηνη:
α) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα δηαζέηνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο κε ππνβνιή ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ πειαηψλ:
ηξηεηή (3) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία εηδηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο αζζελψλ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
Τγείαο, ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζίηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
Οη ππνςήθηνη, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκβάζεηο κε δηαθνξεηηθνύο θνξείο,
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,(δειαδή θαηά ηα έηε 2019, 2020, 2021) νη νπνίεο ζα αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο,( πξσί-κεζεκέξη-βξάδπ) ζε ηνπιάρηζηνλ 180 αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ
πξνζσπηθφ εκεξεζίσο, αλά ζχκβαζε. Ζ παξαπάλσ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζα πξναπνδεηθλχεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
Σερληθήο πξνζθνξάο, από ηηο πξσηόηππεο Βεβαηώζεηο ησλ αληίζηνηρσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
Τγείαο– έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ – γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηζζέλησλ
εκεξεζίσο .
β) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί
πξφζηηκα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο αμίαο εθάζηεο ζχκβαζεο. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηα νπνηαδήπνηε πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο.
γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ επίζεο ζηελ Σερληθή πξνζθνξά :


Αληίγξαθν ηεο λφκηκεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο γεπκάησλ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ) απφ ηνλ ΔΦΔΣ,
πνπ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ ην Ννζνθνκείν.



Πηζηνπνηεηηθφ ΔΦΔΣ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ)



Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη πξνζθνκίδνπλ:
α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
β) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
γ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 14001:2015 πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
δ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 27001:2013 πξνηχπνπ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή λεφηεξν
ε) πηζηνπνηεηηθφ θαηά OHSAS 18001:2007 ή λεφηεξν, αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ,
ή ηζνδχλακα απηψλ απφ αληίζηνηρα δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
ζη) γηα θάζε έλα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018.
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation - EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο
MLA.
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Πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο ή ζπκκεηνρήο
ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.2939/2001 (ΦΔΚ Α 179/6.8.2001), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016.



Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ: πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο
θαη νδεγίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο.



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί πγηέο, επαξθέο, έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο
θαη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ:


Φσηναληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθά ππνβιεζέληνο πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζην νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ έξγνπ.



Φσηναληίγξαθν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη κε εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο
κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.



Έληππν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ



Πηζηνπνηεηηθά πγείαο γηα εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ζε ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο.



Καηάινγν ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεζηψλ γεπκάησλ ζηνλ νπνίν ζα
αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ε ρσξεηηθφηεηα αλαγφκελε ζε αξηζκφ ηζνζεξκηθψλ πεξηεθηψλ θαη
κεξίδσλ αλά πεξηέθηε θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ γεπκάησλ αλά φρεκα, ε άδεηα/βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο
νρήκαηνο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο
Κηεληαηξηθήο (θαηά πεξίπησζε) κε ηελ νπνία ζα βεβαηνχηαη, φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ
πγηεηλή κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ (γεπκάησλ).



Αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ αδεηψλ/βεβαηψζεσλ θαηαιιειφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ.



Λίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη πηζηνπνηήζεηο απηψλ (ISO 22000:2018).



Σα εμήο ζηνηρεία, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ: Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηα
Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) – ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζπκβαηφ κε ζρεηηθφ πξφηππν ζχζηεκα, Έληππα
θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Έληππν ειέγρνπ παξαιακβαλνκέλσλ πξψησλ πιψλ-Έληππα παξαθνινχζεζεο ησλ
θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ- Έληππν ειέγρνπ κε ζπκκνξθψζεσλ- Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην παξφλ
έξγν- Έληππα πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο- Αξρείν ηαθηηθψλ κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην)



Φσηναληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα δηαηεξνχληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ζην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα φιν ην
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.



Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαγεηψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ ειεγθηηθνχ ή επνπηεχνληνο κεραληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη εάλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθνξέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζηνλ (ππν)θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο…., απαηηείηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ππνβνιή ησλ θαησηέξσ
δηθαηνινγεηηθώλ:
•

Αληίγξαθν ηεο λφκηκεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο γεπκάησλ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (IMP) απφ
ηνλ ΔΦΔΣ, πνπ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ ην Ννζνθνκείν.

•

Πηζηνπνηεηηθφ ΔΦΔΣ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (IMP)

•

Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.


α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,



β) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,



γ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 14001:2015 πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,



δ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 27001:2013 πξνηχπνπ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή



λεφηεξν



ε) πηζηνπνηεηηθφ θαηά OHSAS 18001:2007 ή λεφηεξν, αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ, ή ηζνδχλακα απηψλ απφ
αληίζηνηρα δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έξγνπ.
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ζη) γηα θάζε έλα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ
θαηά ΔΝ ISO 22000:2018.
Δπηζεκαίλεηαη φηη: Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή
απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for
Accreditation - EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο MLA.



Πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο νξγάλσζεο
ζπζηήκαηνο ή ζπκκεηνρήο ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.
2939/2001 (ΦΔΚ Α 179/6.8.2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82
ηνπ Ν. 4412/2016.



Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ: πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, επζχλεο θαη
αξκνδηφηεηεο θαη νδεγίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο.



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί πγηέο, επαξθέο, έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ:



Φσηναληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθά ππνβιεζέληνο πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.



Φσηναληίγξαθν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη κε εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.



Έληππν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ



Πηζηνπνηεηηθά πγείαο γηα εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ζε ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο.



Καηάινγν ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεζηψλ γεπκάησλ ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη
ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ε ρσξεηηθφηεηα αλαγφκελε ζε αξηζκφ ηζνζεξκηθψλ πεξηεθηψλ θαη κεξίδσλ
αλά πεξηέθηε θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ γεπκάησλ αλά φρεκα, ε άδεηα/βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο
ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο Κηεληαηξηθήο
(θαηά πεξίπησζε) κε ηελ νπνία ζα βεβαηνχηαη, φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πγηεηλή κεηαθνξά
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ (γεπκάησλ).

•

Αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ αδεηψλ/βεβαηψζεσλ θαηαιιειφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ.
(Λίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη πηζηνπνηήζεηο απηψλ (ISO 22000:2018).

•

Σα εμήο ζηνηρεία, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ: Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηα
Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) -ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζπκβαηφ κε ζρεηηθφ πξφηππν ζχζηεκα, Έληππα
θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Δληππν ειέγρνπ παξαιακβαλνκέλσλ πξψησλ πιψλ-Έληππα παξαθνινχζεζεο
ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ- Έληππν ειέγρνπ κε ζπκκνξθψζεσλ- Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην
παξφλ έξγν- Έληππα πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο- Αξρείν ηαθηηθψλ κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλν
εξγαζηήξην)
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3.3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ
θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ ζχκθσλα κε
ην ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ .
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€). ηηο ηηκέο ζα
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ
ηηκψλ, ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ην ΦΠΑ . ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο
ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη
ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη
αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηα αιινδαπά
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.1497/1984 (Α' 188).
5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε
έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
6. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πην
πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη
δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ
θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή
ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α'74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ
πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ
ζεζπίδνληαη κε ην Νφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο
ζπλέπεηα ηε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν κε ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
8. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (άξζξα 1 θαη
3).
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ελελήληα (90) εκέξεο, απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξφζθιεζε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα
απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν
δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα
ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα
δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Όπσο ζην άξζξν 86, παξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία, ζε έλα ζηάδην, ζε κία ζπλεδξίαζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο:

9

ΑΔΑ: ΨΘ1Π46904Ν-ΡΕ0

22PROC010507400 2022-05-06

Θα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθξαγηζηνχλ νη επηκέξνπο δχν (ππν) θάθεινη
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.
πγθεθξηκέλα:
1.

Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απηψλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο/ειέγρνπ απηψλ

2.

Καηφπηλ, ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην
πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο

3.

Λακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν
ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλεη ρψξα ε ζεηξά θαηάηαμεο
ησλ κεηνδνηψλ

ΑΡΘΡΟ 6 .ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί κε email ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ (5) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ email ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά
α) απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο
άλσ παξάγξαθν 1,
β) πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο,
γ) πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηνπο θαη'εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016
δ) πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΖ πεξί εθπξνζψπεζεο θαη αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, ζπγθξφηεζεο Γ ζε ζψκα, ζε
πεξίπησζε ΑΔ θιπ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ε) Τπεύζπλε Γήισζε φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπίζεη κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ρ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν (ελδεηθηηθά ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θ.ι.π.) επί απνδείμεη ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ-ΚΡΑΣΖΔΙ
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο δχν κελψλ.
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν.
4412/2016.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ παξαθξαηνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζε
ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη απνδίλνληαη αξκνδίσο.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζ εσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο
ηζρχεη)
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β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθή ο, θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β)Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ.
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε
άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή
αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο
δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258
ηεο ΛΔΔ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΜΑΣΑΙΧΖ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ
ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, κπνξεί λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο
απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
Ζ ζπληάμαζα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΧΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι- «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΑΠΑΙΣΖΔΙ»
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΖ ΔΣΟΙΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ

Α. ΓΔΝΗΚΑ


Έξγν ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ε παξνρή πιήξσο κεξηδνπνηεκέλσλ γεπκάησλ ζηνπο
αζζελείο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ

θαζεκεξηλή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο.



Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πξαθηηθήο.



Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ ηα παξαπάλσ ην Ννζνθνκείν ζα νξίζεη επηηξνπή παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, απνηεινχκελε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηα
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδηδφκελσλ θαγεηψλ θαη λα θάλεη αηθλίδηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπνηε θαη
αλ ην θξίλεη απαξαίηεην.

Β. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΦΑΓΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ


Ο αλάδνρνο ζα παξαζθεπάδεη ην θαγεηφ ζε εμεηδηθεπκέλε κνλάδα παξαγσγήο κε ηζρχνπζα άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε
εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ ην Ννζνθνκείν, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ησλ
γεπκάησλ(θπξίσο γεχκα, ζαιάηεο, ηπξί θ.ι.π) απφ ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ κία (1) ψξα απφ
ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Γ.



Σν Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα παξαδίδεη 12:00 κε 12:30 κ.κ. θαζεκεξηλά (Γεπηέξα- Παξαζθεπή, εθηφο επίζεκσλ αξγηψλ) απφ
ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ζηνλ αλάδνρν, ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ κεξίδσλ ηεο επφκελεο εκέξαο αλά θιηληθή, εγγξάθσο κέζσ e-mail.
Κάζε Παξαζθεπή ζα απνζηέιιεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ γηα ην αββαηνθχξηαθν θαη ηε Γεπηέξα, θαη κε αλάινγν ηξφπν ζα ιεηηνπξγεί θαη
ζηηο επίζεκεο αξγίεο.



Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ ζε πνζνζηφ έσο 15% απφ ηελ εκεξήζηα παξαγγειία κέρξη 2
ψξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο ηεο ίδηαο εκέξαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δχλαηαη λα απμνκεηψλεη έσο 20% απφ ηελ
εκεξήζηα παξαγγειία, κέρξη ηηο 15:00κ.κ. ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ ηνπ βξαδηλνχ γεχκαηνο ηεο ίδηαο εκέξαο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο
Γηαηξνθήο.



Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηηο κεξίδεο θαγεηνχ δπν θνξέο ηελ εκέξα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πξσηλνχ, γεχκαηνο θαη
δείπλνπ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ. Σν αθξηβέο σξάξην παξάδνζεο ησλ θαγεηψλ ζα αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο
παξαθάησ.



Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή άιια έθηαθηα θαη κε πξνβιέςηκα
θαηλφκελα.



Σν εβδνκαδηαίν κελνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξνεηνηκάδεηαη ην θαγεηφ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θάζε εβδνκάδα. Ζ εκέξα απνζηνιήο
ζα θαζνξηζζεί κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη ηνπ αλαδφρνπ ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ.



Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη, ζα απνδεηθλχεηαη θαη ζα είλαη κεηξήζηκε ε ηθαλνπνίεζε ησλ
αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε
επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Κιηληθήο Γηαηξνθήο.

Γ. ΜΔΡΗΓΟΠΟΗΖΖ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ- ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ


Όια ηα γεχκαηα (θπξίσο γεχκα, ζαιάηεο, ηπξί θ.ι.π) ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο, κε θαπάθη θαη
εηηθέηα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο ηνπ θαγεηνχ, ε δίαηηα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (π.ρ. άιηπν, δηαβήηνπ θ.ι.π) , ε εκεξνκελία
παξαζθεπήο θαη ιήμεο. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αλαζέξκαλζε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ.
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Κάζε κεξίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πνηήξη κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη θνπβέξ πνπ ζα πεξηέρεη ραξηνπεηζέηα, θνπηάιη ζνχπαο,
πηξνχλη θαη καραίξη απφ πιηθφ ζχκθσλν κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. (εηδηθά γηα ηα πιήξσο πνιηνπνηεκέλα ζα ρξεηαζηεί ζπλνδεία απφ
θαιακάθη). Ζ πξνκήζεηα απηψλ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.



Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνχ απφ ηε κνλάδα παξαγσγήο πξνο ην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ
πνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


Να είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα



Να έρνπλ ιεία ηνηρψκαηα γηα επηηπρή θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε



Να γίλεηαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε φηαλ απαηηείηαη



Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ.



Να δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξα θαη θαηαγξαθηθά ζεξκνθξαζίαο, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ε
επηηξνπή παξαιαβήο.



Οη ζεξκνθξαζίεο δηαθίλεζεο ησλ γεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη θαζεκεξηλά ζην ηκήκα Γηαηξνθήο γηα ην αξρείν ηνπ.



Να δηαζέηνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ, άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ θαη πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ απφ
αξκφδηα αξρή.



Σν κεξηδνπνηεκέλν θαγεηφ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία (thermo box) έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζε
ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 65 ºC, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκν πνπ ζα θαηαλαισζεί δεζηφ θαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 2 ºC ,
φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκν πνπ ζα θαηαλαισζεί θξχν. Όινη νη πεξηέθηεο ζα θέξνπλ ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηε ρξήζε ζε
ηξφθηκα. Δηδηθά ηα thermo box, ζα θέξνπλ ζήκαλζε κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αδείαο ηεο.



Ζ παξάδνζε ησλ κεξίδσλ ηνπ πξσηλνχ ζα γίλεηαη ζηηο 7:00 π.κ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 7:30 π.κ, ηνπ γεχκαηνο ζηηο 11:30 π.κ θαη φρη
αξγφηεξα απφ ηηο 12:00 κ.κ θαη ηνπ δείπλνπ ζηηο 17:00 κ.κ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 17:30 κ.κ , ζε εηδηθφ ρψξν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ην
λνζνθνκείν. Δηδηθά ην δεζηφ γεχκα θαη δείπλν ησλ ηαηξψλ ζα παξακέλνπλ κέζα ζηα thermo box, κέρξη ην ζεξβίξηζκά ηνπο απφ ην αξκφδην
πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπο δελ δχλαηαη ζε θακία
πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηελ κία (1) ψξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ.



Ο αλάδνρνο ζα ζπιιέγεη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ζθεχε θαη thermobox ηνπ ζε θάζε επφκελε παξάδνζε θαη νθείιεη λα ηα πιέλεη θαη λα ηα
απνιπκαίλεη ν ίδηνο.



Σν θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη ηελ ίδηα κέξα.



ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα θαγεηά ζην Ννζνθνκείν ή παξαιείςεη κεξίδεο ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ
ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο κεξίδσλ θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη απηφ ή
αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε δηαθνξά απφ ηε ζπκβαηηθή ηηκή ή άιια έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ, βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.



Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ κεξίδσλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα νξίζεη ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα
νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχληαμε εκεξήζηνπ πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.



Καζεκεξηλά ζα παξαδίδνληαη 5 επηπιένλ κεξίδεο θαγεηνχ (3 ειεχζεξα, 1 ειαθξά, 1 πνιηνπνηεκέλν) ζε θάζε γεχκα γηα καθξνζθνπηθφ ή
νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν κεηά απφ ηπραία δεηγκαηνιεςία ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο. Οη πνζφηεηεο ησλ δεηγκάησλ ζα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά
ηνλ αλάδνρν.



ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή απνξξίςεη νκφθσλα θάπνην παξερφκελν είδνο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ
παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηα απνξξηθζέληα είδε.



ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα γηα ηνλ αλάδνρν ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.



Λφγνη απφξξηςεο απνηεινχλ:
1.

Ζ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ρεκηθνχο (εληνκνθηφλα, απνξξππαληηθά, δηνμίλεο θ.α) , κηθξνβηνινγηθνχο (παζνγφλνη
κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζηελ νζκή, ηε γεχζε θαη ην ρξψκα ησλ ηξνθίκσλ), κηθξνβηαθνχο (παζνγφλνη
κηθξννξγαληζκνί πνπ δελ δηαθξίλνληαη καθξνζθνπηθά) θαη θπζηθνχο παξάγνληεο (μέλα ζψκαηα φπσο γπαιί, πιηθά ζπζθεπαζίαο
θ.α).

2.

Ο θαθφο ρεηξηζκφο ηνπ θαγεηνχ θαηά ηελ παξαζθεπή, ζπζθεπαζία θαη δηαθίλεζή ηνπ (δηαθίλεζε δεζηνχ θαγεηνχ ζε
ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 65 ºC ή ηνπ θξχνπ ζε κεγαιχηεξε ησλ 2 ºC, άβξαζην ή θαθνκαγεηξεκέλν θαγεηφ θ.α)

3.

Ζ απφθιηζε απφ ηηο θάησζη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο.

4.

Ζ απφθιηζε απφ ηνλ δνζέληα αξηζκφ κεξίδσλ ή ε αιιαγή είδνπο ρσξίο πξφηεξε ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.

Γ. ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
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Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.



Σα θαγεηά ζα πξέπεη λα είλαη παξαζθεπαζκέλα ρσξίο πνιιά θαξπθεχκαηα θαη θαζφινπ δσηθά ιίπε.



Σν ειαηφιαδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ζα είλαη έμηξα παξζέλν θαη ε πνζφηεηά ηνπ ζηηο ζαιάηεο θαη αλά κεξίδα
θαγεηνχ ζα είλαη 10 γξ.



Οη ζάιηζεο ησλ θαγεηψλ ζα είλαη δεκέλεο ρσξίο ηε ρξήζε αιεπξηνχ θαη δε ζα ηζηγαξίδνληαη.



Σα θαγεηά ηα νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ αιάηη ζα παξαγγέιλνληαη σο κεξίδεο «άλαινπ» θαη ζα θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε ζηε
ζπζθεπαζία ηνπο.



Σα θαγεηά ηα νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιηπαξά ζα παξαγγέιλνληαη σο κεξίδεο «άιηπνπ» θαη ζα θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε
«ρακειή ζε ιίπνο» ζηε ζπζθεπαζία ηνπο.



Σα δειέ θαη νη άγιπθεο θξέκεο ζα πξνεηνηκάδνληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε δάραξεο, αιιά κε ηελ πξνζζήθε ζηέβηα.



Σν γάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή ησλ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ ησλ αζζελψλ (π.ρ πνπξέ) ζα είλαη θξέζθν θαη φρη
ζπκππθλσκέλν.



Ο πνπξέο ζα εηνηκάδεηαη απφ θξέζθηα παηάηα.



Σν κνζράξη ζα είλαη άλεπ νζηνχ, λσπφ, Α΄ πνηφηεηαο.



Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν θηιέην βαθαιάνπ ή πέξθαο, Α΄ πνηφηεηαο



Σν θνηφπνπιν ζα είλαη λσπφ, κπνχηη ή ζηήζνο, Α΄ πνηφηεηαο



Σν ηξηκκέλν ηπξί πνπ ζπλνδεχεη πάληα ηα δπκαξηθά ζα ζεξβίξεηαη ζε μερσξηζηή αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα είλαη Α Πνηφηεηαο.



Σα απγά ζα είλαη Α πνηφηεηαο θαη ζα βξάδνληαη πνιχ θαιά ψζηε ν θξφθνο λα είλαη ζθηρηφο.



Σα νπσξνιαραληθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα είλαη επνρήο, α’ πνηφηεηαο θαη ρσξίο αιινηψζεηο.



Σα θαγεηά πξέπεη λα είλαη θαινκαγεηξεκέλα θαη θαινζεξβηξηζκέλα.



Φαγεηά φπσο ιαδεξά θαη ζνχπα πξέπεη λα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή πγξφ (ην βάξνο πγξνχ ζηε ζάιηζα δελ ζα μεπεξλά ην
20% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο κεξίδαο) θαη ξχδη ή δπκαξηθφ ή αλάινγν ζηεξεφ πεξηερφκελν.



Σα θξχα ζάληνπηηο θαη φια ηα ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα, (θξέκεο, δειέ, ξπδφγαια) ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε.
(ζπζηαηηθά, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο) θαη κε πιηθά πνπ είλαη απνδεθηά κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.



Ο αλάδνρνο θξνληίδεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα δάραξε, αιάηη θαη πηπέξη ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο, θαζψο θαη ιεκφληα θνκκέλα ζε
ηέηαξηα γηα ηηο αλάινγεο κεξίδεο ηνπ θαζεκεξηλνχ ζηηεξεζίνπ. Δπίζεο, θάζε δέθα πέληε εκέξεο ζα πξνκεζεχεη ην λνζνθνκείν κε 4 1/2ιίηξα
έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν γηα ρξήζε ζηηο θνπδίλεο ησλ θιηληθψλ.



Ζ καγεηξηθή παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηηεηηθέο εληνιέο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο. Γηα ηελ παξαζθεπή
πνιηνπνηεκέλσλ κηγκάησλ, ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηα νπνία ζα εθπαηδεπζνχλ ζηνλ ηξφπν
πξνεηνηκαζίαο ηνπο.



Σν πξνζσπηθφ ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε ηπρφλ ζπζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνβνχλ νη δηαηηνιφγνη ηνπ Σκήκαηνο
Γηαηξνθήο, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ νξζή παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ ζχκθσλα κε δηαηηεηηθέο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ.



Σν βάξνο ησλ θαγεηψλ αλά κεξίδα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζε καγεηξεκέλε ή έηνηκε θαηά πεξίπησζε κνξθή.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΓΧΝ ΦΑΓΖΣΟΤ – ΜΔΡΙΓΟΛΟΓΙΟ
ΔΙΓΟ ΦΑΓΖΣΟΤ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48

ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ
Γάια αγειάδνο ρχκα (πιήξεο θαη 1,5% ιηπαξά)
Γηανχξηη αγειάδνο 2 %ιηπαξά(ζπζθ.200gr)
Γηανχξηη αγειάδνο 0%ιηπαξά (ζπζθ.200gr)
ΦΧΜΙΑ
Φσκί ιεπθφ (αηνκ.ζπζθ.)
Φσκί άλαιν (αηνκ.ζπζθ.)
Φσκί νιηθήο αιέζεσο (αηνκ.ζπζθ.)
Φσκί νιηθήο αιέζεσο δηαβήηνπ (αηνκ.ζπζθ.)
Φξπγαληέο ζίηνπ (αηνκ.ζπζθ./δχν ηεκάρηα)
ΔΙΓΖ ΠΡΧΙΝΟΤ
Μαξκειάδα θξνχηνπ (αηνκ.ζπζθ.)
Μέιη (αηνκ.ζπζθ.)
Βνχηπξν –καξγαξίλε (αηνκ. πζθεπαζία)
ΑΛΑΣΔ
Καξφην βξαζηφ
Κνινθπζάθηα βξαζηά
Κνπλνππίδη βξαζηφ
Μπξφθνιν βξαζηφ
Παληδάξηα βξαζηά
Υφξηα βξαζηά (ξαδίθηα,αληίδηα)
Λάραλν βξαζηφ – Λαραλίδεο βξαζηέο
Πηπεξηέο Φισξίλεο
αιάηα λσπή επνρήο
ΟΠΡΙΑ
Φαζφιηα γίγαληεο πιαθί
Ρεβίζηα ζνχπα
Φαθέο ζνχπα
Φαζφιηα ζνχπα
ΟΤΠΔ
Μαγεηξίηζα απγνιέκνλν
Φηδέο / Γιαζέ / Αζηξάθη
Υνξηφζνππα
ΑΤΓΑ
Απγφ βξαζηφ
Απγφ θφθθηλν
Οκειέηα θνχξλνπ κε παηάηεο ηεγαλεηέο
ΡΤΕΙΑ
Ρχδη πηιάθη
Ρχδη κε αλάκηθηα ιαραληθά (ξηδφην)
Ρχδη ιαπάο
ΠΑΣΑΣΔ
Γηαρλί
Παηάηεο θνχξλνπ
Παηάηεο πνπξέο
Παηάηεο ηεγαλεηέο

ΓΡΑΜ/ΜΔΡΙΓΑ
200
1 ηεκ.
1 ηεκ.
80 – 90
80
80
30
1ηεκ.
20
20
10
200
200
200
200
200
200
200
180
200
400
400
400
400
400
300
400(100παη.,θαξ.,ζει.,ξχδη)
1ηεκ. (άλσ ησλ 63gr) L
1ηεκ. (άλσ ησλ 63gr) L
200γξ(2απγά-100παηάηεο)
250
250(200ξχδη-50αλ.)
200
300
300
300
300

ΕΤΜΑΡΙΚΑ(ζπαγγέηη,καθ.Νν3,καθ.θνθηφ,
θξηζαξάθη,αρηβαδάθη,θηνγθάθη,ηαιηαηέιεο,ηνξηειίληα)
Επκαξηθά άζπξα
Επκαξηθά κε ζάιηζα ηνκάηαο θιπ.
Καξκπνλάξα
Πίηζα αηνκηθή
ΓΔΜΙΣΑ
Πηπεξηέο γεκηζηέο κε ξχδη ή θηκά
Νηνκάηεο γεκηζηέο κε ξχδη ή θηκά
Κνινθχζηα γεκηζηά (θηκά-ξχδη) απγνιέκνλν

300
350
350
350
400
400
400
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90
91

ΠΑΣΙΣΙΟ-ΧΓΚΡΑΣΔΝ
Παζηίηζην (κε καθαξφληα Νν3)
Χγθξαηέλ (κε καθαξφληα Νν3)
ΜΟΤΑΚΑ
Με Μειηηδάλεο – Παηάηεο – Κηκά
Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα
ΛΑΓΔΡΑ
Αξαθάο ιαδεξφο
Αλάκηθηα ιαραληθά ιαδεξά
Μπάκηεο ςηιέο ιαδεξέο
Παηάηεο – θνινθπζάθηα κπξηάκ
παλαθφξπδν ιεκνλάην (άζπξν)
Πξαζφξπδν ιεκνλάην (άζπξν)
Φαζνιάθηα ιαδεξά
Κνινθπζάθηα θνχξλνπ (ιεκνλάηα-κε ζάιηζα ληνκ.)
ΔΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
Καηζίθη κε παηάηεο θνχξλνπ
ΜΟΥΑΡΙ (α/ν)
Μνζράξη βξαζηφ
Ννπά κφζρνπ ςεηφ*
Λεκνλάην ή Κνθθηληζηφ ή Ρηγαλάην ή Σαο θεκπάπ*
Μνζράξη κε θνινθπζάθηα
Μνζράξη κε πξάζν
Μνζράξη κε κειηηδάλεο
Μνζράξη κε ρνξηφζνππα
ΥΟΙΡΙΝΟ (α/ν)
Υνηξηλή κπξηδφια θνχξλνπ (κ/ν)*
ΚΙΜΑ ΜΟΥΑΡΙΙΟ ΝΧΠΟ
Γηνπβαξιάθηα απγνιέκνλν
Κεθηέδεο θνχξλνπ*
Μπηθηέθηα θνχξλνπ (2 ηεκάρηα)*
νπηδνπθάθηα κε ζάιηζα ληνκάηαο*
νπηδνπθάθηα θνχξλνπ (ρσξίο ζάιηζα)*
Επκαξηθφ κε θηκά (ζπαγγέηη)
πεηδνθάτ
ΠΟΤΛΔΡΙΚΑ (ζε ηεκάρηα κπνύηη-ζηήζνο)
Γαινπνχια κε παηάηεο θνχξλνπ
Κνηφπνπιν βξαζηφ
Κνηφπνπιν ςεηφ*
Κνηφπνπιν θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην*
Κνηφπνπιν ζνχπα (θηδέ ή γιαζέ)
Κνηφπνπιν θηιέην ζράξαο
ΦΑΡΙΑ
Βαθαιάνο θνχξλνπ ιεκνλάηνο(θέηα αδέξκαηε ή θηιέην)*
Βαθαιάνο ηεγαλεηφο (θηιέην)*
Βαθαιάνο θνχξλνπ πιαθί (θέηα ή θηιέην)*
Πέξθα θνχξλνπ ιεκνλάηε (θηιέην)*
Φαξφζνππα (βαθαιάνο θηιέην) κε ξχδη,παηάηεο,θαξφην,ζέιηλν
ΘΑΛΑΙΝΑ
Υηαπφδη κε δπκαξηθά
νππηέο γηαρλί κε παηάηεο ή ξχδη ή δπκαξηθά
ΚΡΔΜΔ-ΔΠΙΓΟΡΠΙΑ
Κξέκα γιπθηά
Κξέκα άγιπθε

92
93

Ρπδφγαιν γιπθφ
Εειέ

160
160

94
95

Εειέ κε θνκκαηάθηα θξνχησλ
Κνκπφζηα γιπθηά (θνλζέξβα) (ξνδάθηλν,βεξίθνθν)

160
160

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

400 (100θηκάο)
400 (100ηπξί)
400 (100θηκάο)
400 (100θηκάο)
350
350
350
400 (200παη.-200θνι.)
350
350
350
300
250 θαηζίθη – 250παη.
200 κνζράξη
200 κνζράξη
200 κνζράξη
180κνζρ.-200θνινθπζ.
180κνζρ.-200πξάζν
180κνζρ.-300κειηηδ.
100κνζρ.-300ζνχπα
300ρνηξ.(κ/ν)
300 (κηθηφ βάξνο)
150
150
200
150
300 (200δπκ.-120θηκά)
350
250θνη.-250παη.
320-350θνη. (κε θφθθαιν)
320-350θνη. (κε θφθθαιν)
320-350θνη. (κε θφθθαιν)
150θνη.-300ζνχπα
200
220
220
220
220
220βαθ.-300ζνχπα
200ρηαπ.-250δπκ.
180ζνππ.
160
160
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Κνκπφζηα άγιπθε

130

ΓΙΑΦΟΡΑ
97

Διηέο (κακνχζ ή θαιακψλ)

80

98

Πίθιεο - ηνπξζί

100

99
100

Υαιβάο απφ ζνπζάκη
Κξχν ζάληνπηηο (γθνχληα-δακπφλ ή γαινπνχια, αγγνχξη)

60
1ηεκ.

101

Κξχν ζάληνπηηο (αλζφηπξν, αγγνχξη)

102
103

Υπκφο
θξνχησλ
λέθηαξ
(πνξηνθάιη,ξνδάθηλν,κήιν,βεξίθνθν,θνθηετι) (αηνκ.ζπζθ. 1/4lit)
Κεθαινηχξη ηξηκκέλν

104

Εάραξε αηνκηθή ζπζθεπαζία

10

Σπξί θέηα
Νηνικαδάθηα κε ξχδη (θνλζέξβα)
Αλζφηπξν

60
200
60

105
106
107



1ηεκ.
ή

θ.ρ.

1ηεκ.
15

Σα είδε κε αζηεξίζθν (*) ζπλνδεχνληαη κε ηηο εμήο γαξληηνχξεο: παηάηεο θνχξλνπ (250 γξ.), παηάηεο ηεγαλεηέο (250 γξ.), πνπξέο παηάηαο
(200 γξ), ξχδη πηιάθη ή ξηδφην (200 γξ), δπκαξηθά (250 γξ).



ηνπο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηα Σκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζεξβίξνληαη ηξία γεχκαηα: πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν αλάινγα κε ηηο
δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο.



Σν πξσηλφ ελδεηθηηθά απνηειείηαη απφ 2 θξπγαληέο, καξκειάδα, βνπηπξάθη θαη γάια,ηζάη,απγφ ή θξέκα ή γηανχξηη.



ην πξνζσπηθφ ησλ θιεηζηψλ ηκεκάησλ δηαηίζεληαη ηα θάησζη :
άληνπηηο

Φξνχηα

Γάια εβαπνξέ (1 lt)

Ζκέξεο

Υεηξνπξγεία

12 (10*)

12 (10*)

2

ΓΔ-ΚΤ

ΜΔΘ

10

10

1

ΓΔ-ΚΤ

Καξδηνινγηθή

10 (5*)

10 (5*)

1

ΓΔ-ΚΤ

9

9

1

ΓΔ-ΚΤ **

Μνλάδα
Αηκνδπλακηθφ

ΓΔ-ΠΑ *
Απνζηείξσζε

9

9

1

ΓΔ-ΠΑ

Αθηηλνινγηθφ

7

7

-

ΓΔ-ΠΑ

Δμσηεξηθά

3

3

1

ΓΔ-ΠΑ

Ηαηξεία

(+5 πξσί ζηε
Γεληθή Δθεκεξία)
(+4 απφγεπκα ζηε
Γεληθή Δθεκεξία)

(*): αββαηνθχξηαθν ρσξίο Γεληθή Δθεκεξία
(**): αββαηνθχξηαθν κε Γεληθή Δθεκεξία
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ηνπο εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο ζεξβίξνληαη ηξία γεχκαηα: Κξχν ζάληνπηηο κε γθνχληα θαη δακπφλ ή γαινπνχια θαη θξνχην επνρήο, γεχκα θαη
δείπλν.



Σν γεχκα θαη ην δείπλν ησλ εθεκεξεχνλησλ ηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε εβδνκαδηαίν κελνχ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν Γηαηηνιφγν (ή Γηαηηνιφγν πνπ ηνλ αληηθαζηζηά) θαη ην νπνίν ελδεηθηηθά έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
ΙΑΣΡΧΝ

ΘΔΡΙΝΟ ΜΔΝΟΤ

ΑΘΔΝΧΝ

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΙΠΝΟ

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΙΠΝΟ

ΔΛΑΦΡΑ

Φαζνιάθηα
ιαδεξά, ηπξί θέηα,
θξνχην επνρήο,
ςσκί

νπηδνπθάθηα, ξχδη,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην επνρήο, ςσκί

Φαζνιάθηα, ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Μπηθηέθη θνχξλνπ, ξηδφην,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο, ςσκί, γηανχξηη 2%

Παηάηεο βξαζηέο/Πηιάθη,
βξαζηή
ζαιάηα
ει.,
γηανχξηη, θξέκα, ηζάη

Φαζφιηα
γίγαληεο
πιαθί, ηπξί θέηα,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην επνρήο, ςσκί

Υηαπφδη
κε
δπκαξηθά, ζαιάηα
επνρήο, θξνχην
επνρήο, ςσκί

Κνηφπνπιν ιεκνλάην παηάηεο,
θξνχην επνρήο, ςσκί. Γηανχξηη
2%

Μαθαξνλάθη
θνθηφ/
Παηάηεο βξαζηέο, βξαζηή
ζαιάηα ει., γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

Κνινθχζηα γεκηζηά
κε
θηκά
απγνιέκνλν, ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Μαθαξφληα κε ζάιηζα
(θφθθηλε ή ιεπθή), ηπξί
ηξηκκέλν,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Κνινθχζηα γεκηζηά
κε
ξχδη
απγνιέκνλν, ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Επκαξηθά κε ζάιηζα ληνκάηαο,
ηπξί, ζαιάηα επνρήο, θξνχην
επνρήο, ςσκί, γηανχξηη 2%

Πηιάθη/
θξηζαξάθηαρηβαδάθη-θηνγθάθη,
βξαζηή
ζαιάηα
ει.
γηανχξηη, θξέκα, ηζάη

Μνζράξη
γηνπβέηζη, ζαιάηα
επνρήο, θξνχην
επνρήο, ςσκί

Οκειέηα θνχξλνπ κε
παηάηεο
θνπξλνπ,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην επνρήο, ςσκί

Μνζράξη
γηνπβέηζη, θξνχην
επνρήο, ςσκί

Γηνπβαξιάθηα, ηπξί, θξνχην
επνρήο, ςσκί, γηανχξηη 2%

Κξηζαξάθη/ Πηιάθη, βξαζηή
ζαιάηα ει. γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

Μπάκηεο,
ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

πεηδνθάη,
παηάηεο
θνχξλνπ,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Μπάκηεο,
ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Κνηφπνπιν/γαινπνχια ςεηφ
παηάηεο θνχξλνπ ζαιάηα
επνρήο, θξνχην επνρήο, ςσκί,
γηανχξηη 2%

Παηάηεο
βξαζηέο/θξηζαξάθηαρηβαδάθη-θηνγθάθη,
βξαζηή
ζαιάηα
γηανχξηη, θξέκα, ηζάη

Κνηφπνπιν
θνθθηληζηφ,
δπκαξηθά, ζαιάηα
επνρήο, θξνχην
επνρήο, ςσκί

Πίηζα αηνκηθή, ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο

Φάξη
ιεκνλάην,
παηάηεο θνχξλνπ,
ζαιάηα επνρήο,
θξνχην επνρήο,
ςσκί

Κνηφπνπιν θνθθηληζηφ, πνπξέο
παηάηαο, θξνχην επνρήο,
ςσκί, γηανχξηη 2%

Παηάηεο
βξαζηέο/θξηζαξάθηαρηβαδάθη-θηνγθάθη,
βξαζηή
ζαιάηα
γηανχξηη, θξέκα, ηζάη

Υνηξηλή κπξηδφια
θνχξλνπ, παηάηεο
θνχξλνπ, θξνχην
επνρήο, ςσκί

Μαθαξφληα κε θηκά,
ηπξί ηξηκκέλν, ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Αξαθάο ιεκνλάηνο,
ηπξί,
θξνχην
επνρήο, ςσκί

Μαθαξφληα κε θηκά, ηπξί
ηξηκκέλν, ζαιάηα επνρήο,
θξνχην επνρήο, ςσκί, γηανχξηη
2%

Παηάηεο
βξαζηέο/θξηζαξάθηαρηβαδάθη-θηνγθάθη,
βξαζηή
ζαιάηα
γηανχξηη, θξέκα, ηζάη

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΣΡΙΣΖ

Υηαπφδη
κε
δπκαξηθά, ζαιάηα
επνρήο, θξνχην
επνρήο, ςσκί

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΠΔΜΠΣΖ

ει,

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ει,

ΑΒΒΑΣΟ

ΚΤΡΙΑΚΖ
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηψλ ην κελνχ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:


25/12

Γεχκα: Γαινπνχια γεκηζηή κε παηάηεο, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μαθαξφληα, θηκάο, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα (κπαθιαβάο ή θαηαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
ηνπο αζζελείο πνπ επηηξέπεηαη (θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο δηαηηνιφγνπ), ζα δηαλεκεζεί κε ην γεχκα έλα κεινκαθάξνλν.


26/12

Γεχκα: Υνηξηλφ ιεκνλάην κε πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: λίηζει θνηφπνπιν κε πνπξέ, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα (κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
ηνπο αζζελείο πνπ επηηξέπεηαη (θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο δηαηηνιφγνπ), ζα δηαλεκεζεί κε ην γεχκα έλα κεινκαθάξνλν.


31/12

Γείπλν: Μπξηδφια, πνπξέο, ζαιάηα, θξνχην, γιπθφ, βαζηιφπηηα αηνκηθή (Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ)


1/1

Γεχκα: Υνηξηλφ, παηάηεο, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μαθαξφληα σγθξαληέλ, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα (κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
Δπηπξφζζεηα, ζα κνηξαζηεί ζε φζνπο απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο αζζελείο επηηξέπεηαη, θαζψο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κία
αηνκηθή βαζηιφπηηα.


6/1

Γεχκα: Φάξη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μπξηδφια ρνηξηλή, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα


(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)

Καζαξά Γεπηέξα:

Γεχκα: νππηέο κε πηιάθη, ζαιάηα, ραιβάο, ιαγάλα
Γείπλν: Λαδεξφ, ειηέο, ηαξακνζαιάηα, ιαγάλα, θξνχην



25ε Μαξηίνπ

Γεχκα: Μπαθαιηάξνο ζθνξδαιηά, ζαιάηα, θξνχην (Γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ)
Φάξη, παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην (Γηα ηνπο αζζελείο)


Μ. άββαην

Γεχκα: Υηαπφδη κε καθαξνλάθη θνθηφ, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μαγεηξίηζα, θξνχην, αηνκηθφ ηζνπξέθη, αβγφ θφθθηλν


Κπξηαθή ηνπ Πάζρα
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Γεχκα: Καηζηθάθη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μπξηδφια, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην

Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα (κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
Δπηπξφζζεηα, ζα κνηξαζηεί ζε φζνπο απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο αζζελείο επηηξέπεηαη, θαζψο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έλα αηνκηθφ ηζνπξέθη
θαη έλα θφθθηλν αβγφ.


Γεπηέξα ηνπ Πάζρα (κφλν γηα ην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ)

Γεχκα: Μνζράξη θξηθαζέ, ηπξί, θξνχην, γιπθφ
Γείπλν: Μαθαξφληα θηκάο, ζαιάηα, θξνχην


Μαδί κε ηελ παξαγγειία ησλ κεξίδσλ θαζεκεξηλά ζα απνζηέιινληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην κελνχ ησλ αζζελψλ αλάινγα κε ηελ πάζεζή
ηνπο, γηα φια ηα γεχκαηα.



Σν κελνχ ελδεηθηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ είδε γεπκάησλ θαη ζπκπιεξσκάησλ ζηηο πιήξεηο δίαηηεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ (Σαθηηθή-άλαινο, ηαηξψλ, ιεπθσκαηνχρνο, δηαβεηηθή, λεθξνπαζνχο, ειθνπαζνχο) :
o

Κχξην πηάην γεχκαηνο θαη δείπλνπ


Γεχκα κε θξέζθν κνζραξίζην θηκά



Γεχκα κε θξέζθν θνηφπνπιν



Γεχκα κε θξέαο (κνζράξη ή ρνηξηλφ) πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην ζηήζνο, ην κπνχηη ή ηα πιεπξά ηνπ δψνπ.



Γεχκα κε ςάξη θέηα ή θηιέην ή νιφθιεξν θαηεςπγκέλν ή θξέζθν

εκεηψλεηαη φηη ζηηο δίαηηεο ησλ λεθξνπαζψλ αζζελψλ νη κεξίδεο ηνπ θξέαηνο, ηνπ θνηφπνπινπ θαη ηνπ ςαξηνχ ζα είλαη κηζέο απφ απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.

o

Γεχκα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά ή ζνχπα ή φζπξηα

πκπιήξσκα γεχκαηνο ή δείπλνπ


Πνηθηιίεο γαξληηνχξαο επηινγήο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (ηελ πεξίπησζε ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ ε γαξληηνχξα
ζα είλαη ζηε κηζή πνζφηεηα απφ απηή πνπ θαζνξίζζεθε παξαπάλσ, δειαδή ζηα 100-120 γξ.)

o





αιάηα λσπή ή βξαζηή ή/θαη ηπξί θέηα ή αλζφηπξν ή/θαη θξέκα ή γηανχξηη ή δειέ ή ξπδφγαιν



Φξνχην επνρήο ή θνκπφζηα



νχπα



Φσκί ή θξπγαληέο

Πξσηλφ


Γάια ή ηζάη



Φσκί ή θξπγαληέο



Εάραξε, βνχηπξν, κέιη ή καξκειάδα ή αβγφ ή αλζφηπξν ή ηπξί θέηα



Κξέκα

Σν κελνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο δίαηηεο πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα εμήο:
o

o

Τδξηθή δίαηηα


Πξσηλφ: Γάια ή ηζάη, θξέκα



Γεχκα θαη δείπλν: Σζάη, αηνκηθφο ρπκφο, ζνχπα (θαηά πεξίπησζε)

Τδξηθή κε γηανχξηη ή/θαη θξέκα ή θαη πνπξέ φπσο ε παξαπάλσ κε ζπκπιήξσκα ζην γεχκα θαη ζην δείπλν ηα αληίζηνηρα
ηξφθηκα.

o

Διαθξά


Πξσηλφ: Γάια ή ηζάη, θξπγαληέο, θξέκα θαλνληθή ή άγιπθε



Γεχκα: Σζάη, πνπξέο ή ξχδη ή δπκαξηθφ ή/θαη ζνχπα, γηανχξηη, θξέκα θαλνληθή ή άγιπθε θαη θξέαο βξαζηφ ή
θνηφπνπιν βξαζηφ φπνπ απαηηείηαη.



Γείπλν: Σζάη, πνπξέο ή ξχδη ή δπκαξηθφ ή/θαη ζνχπα, γηανχξηη, θνκπφζηα θξνχηνπ θαλνληθή ή άγιπθε θαη θξέαο
βξαζηφ ή θνηφπνπιν βξαζηφ φπνπ απαηηείηαη.

o

Αιεζκέλν/πνιηνπνηεκέλν (ελδεηθηηθά)
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Πξσηλφ: Σζάη ή γάια, θξέκα



Γεχκα θαη δείπλν: Κξέαο ή θνηφπνπιν, παηάηα βξαζηή ή πνπξέο, ζνχπα, βξαζηά θνινθπζάθηα ή θαξφηα
πνιηνπνηεκέλα. πλνδεχνληαη κε γηανχξηη ή/θαη θξέκα.



Καζεκεξηλά ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ είδε γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ εηζαγσγψλ ζην Ννζνθνκείν, ηα νπνία ζα
ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηηκή αλά αζζελή πνπ ζα πξνζθέξεη θαη δε ζα ηα ρξεψλεη σο μερσξηζηέο κεξίδεο:





Κξέκεο ηεκάρηα 15



Γηανχξηηα ηεκάρηα 10



Αηνκηθνί ρπκνί ηεκάρηα 15



νχπα αζηξάθη ή θηδέο κεξίδεο 10



Πνπξέ κεξίδεο 20



Αβγά ηεκάρηα 10



Μέρξη 240 θηάιεο εκθηαισκέλν λεξφ ηνπ ½ ιίηξνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ COVID – 19.

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εζεινληψλ αηκνδνηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο ζα ρνξεγεί θαηά κέζν φξν 1200 ηεκάρηα θπζηθνχ ρπκνχ πνξηνθάιη
ζε ζπζθεπαζία pet ησλ 250 ml, θαη 1200 ηεκάρηα αικπξψλ κπηζθφησλ, ζε ελδεηθηηθή ζπζθεπαζία ησλ 45 γξ θάζε κήλα. Ζ παξαγγειία ζα
δίδεηαη εβδνκαδηαία απφ ην Σκήκα Γηαηξνθήο θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Αηκνδνζίαο θαη ηα ηξφθηκα ζα
παξαδίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία ζην θηίξην ηεο Αηκνδνζίαο κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ:
5.

ηελ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

6.

ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

7.

ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

8.

ηελ ζπκκφξθσζε κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.

Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ
απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νθείινπλ , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ σο
απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηα θάησζη:



Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ εηψλ 2019, 2020, 2021 θαη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο

θαη’ έηνο, ηφζν ηνπ γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, φζν θαη ηνπ «εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ» πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζία
(δει. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
Τγείαο.), θαηά ηηο 3 πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο αληίζηνηρα. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απαηηείηαη λα δηαζέηεη:
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α) γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ησλ εηψλ 2019, 2020, 2021, χςνπο γηα θάζε έηνο, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε
ην 150% κε ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ππφ αλάζεζε χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη
β) «εηδηθό εηήζην θύθιν» εξγαζηψλ πνπ αθνξά δειαδή εηδηθφηεξα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ
πξνζσπηθφ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο (φπσο δει. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππφ πξνκήζεηα ππεξεζίεο),
ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ πξν ηνπ δηαγσληζκνχ εηψλ (2019, 2020, 2021), χςνπο γηα θάζε έηνο ρσξηζηά ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 80% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ.
γ) ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξώ θαη’ έηνο γηα ηα πξνεγνχκελα δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζία, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηα νπνία πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ύςνο ηδίσλ
θεθαιαίσλ επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξώ θαη’ έηνο γηα ηα πξνεγνχκελα δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή άιιν
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ(ηζνδχγην), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ην χςνο ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Δπίζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο, ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ
ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ, κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε
έθδνζεο δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο θ.α)
δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ πξνο νηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ, γηα πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο
βιάβεο κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη
2.000.000,00€ αζξνηζηηθά εηεζίσο.
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα- πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ζσξεπηηθά φια ηα θάησζη απαηηνχκελα πξνζφληα, απνδεηθλπφκελα κε δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ
πξναπνδεηθηηθά ζην θάθειν ηεο Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο, ήηνη:
α) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα δηαζέηνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο κε ππνβνιή ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ πειαηψλ:
ηξηεηή (3) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία εηδηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο αζζελψλ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
Τγείαο, ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζίηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
Οη ππνςήθηνη, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκβάζεηο κε δηαθνξεηηθνύο θνξείο,
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,(δειαδή θαηά ηα έηε 2019, 2020, 2021) νη νπνίεο ζα αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο,( πξσί-κεζεκέξη-βξάδπ) ζε ηνπιάρηζηνλ 180 αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ
πξνζσπηθφ εκεξεζίσο, αλά ζχκβαζε. Ζ παξαπάλσ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζα πξναπνδεηθλχεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
Σερληθήο πξνζθνξάο, από ηηο πξσηόηππεο Βεβαηώζεηο ησλ αληίζηνηρσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα
Τγείαο– έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ – γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηζζέλησλ
εκεξεζίσο .
β) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί
πξφζηηκα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο αμίαο εθάζηεο ζχκβαζεο. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηα νπνηαδήπνηε πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο.
γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ επίζεο ζηελ Σερληθή πξνζθνξά :


Αληίγξαθν ηεο λφκηκεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο γεπκάησλ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ) απφ ηνλ ΔΦΔΣ,
πνπ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ ην Ννζνθνκείν.



Πηζηνπνηεηηθφ ΔΦΔΣ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ)
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Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη πξνζθνκίδνπλ:
α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
β) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
γ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 14001:2015 πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
δ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 27001:2013 πξνηχπνπ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή λεφηεξν
ε) πηζηνπνηεηηθφ θαηά OHSAS 18001:2007 ή λεφηεξν, αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ,
ή ηζνδχλακα απηψλ απφ αληίζηνηρα δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
ζη) γηα θάζε έλα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018.
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation - EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο
MLA.


Πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο ή ζπκκεηνρήο
ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.
2939/2001 (ΦΔΚ Α 179/6.8.2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 ηνπ Ν.
4412/2016.



Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ: πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο
θαη νδεγίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο.



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί πγηέο, επαξθέο, έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο
θαη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ:


Φσηναληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθά ππνβιεζέληνο πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζην νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ έξγνπ.



Φσηναληίγξαθν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη κε εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο
κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.



Έληππν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ



Πηζηνπνηεηηθά πγείαο γηα εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ζε ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο.



Καηάινγν ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεζηψλ γεπκάησλ ζηνλ νπνίν ζα
αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ε ρσξεηηθφηεηα αλαγφκελε ζε αξηζκφ ηζνζεξκηθψλ πεξηεθηψλ θαη
κεξίδσλ αλά πεξηέθηε θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ γεπκάησλ αλά φρεκα, ε άδεηα/βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο
νρήκαηνο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο
Κηεληαηξηθήο (θαηά πεξίπησζε) κε ηελ νπνία ζα βεβαηνχηαη, φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ
πγηεηλή κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ (γεπκάησλ).



Αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ αδεηψλ/βεβαηψζεσλ θαηαιιειφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ.



Λίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη πηζηνπνηήζεηο απηψλ (ISO 22000:2018).



Σα εμήο ζηνηρεία, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ: Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηα
Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) – ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζπκβαηφ κε ζρεηηθφ πξφηππν ζχζηεκα, Έληππα
θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Έληππν ειέγρνπ παξαιακβαλνκέλσλ πξψησλ πιψλ-Έληππα παξαθνινχζεζεο ησλ
θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ- Έληππν ειέγρνπ κε ζπκκνξθψζεσλ- Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην παξφλ
έξγν- Έληππα πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο- Αξρείν ηαθηηθψλ κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην)
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Φσηναληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα δηαηεξνχληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ζην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα φιν ην
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.



Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαγεηψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ ειεγθηηθνχ ή επνπηεχνληνο κεραληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη εάλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθνξέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Σ. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ


Ο έιεγρνο ηνπ αλαδφρνπ δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε
Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηoλ Πξντζηακέλo ηνπ
Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (θαη πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν ζα αλαηεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν) θαη ηελ Δπφπηξηα Τγείαο



Οη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ππάιιεινη ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν παξαζθεπήο θαγεηψλ ηνπ
αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.



ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο, απηέο θαηαγξάθνληαη ζε έληππν κε ζπκκφξθσζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε
ζνβαξφηεηά ηνπο θαη πξνηείλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Καηφπηλ ειέγρεηαη ε ζπλέπεηα απνπεξάησζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
απφ ηνλ αλάδνρν, ε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο ησλ ίδησλ πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα
θαη θαη’ επέθηαζε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.



Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηπρφλ ειέγρνπο απφ αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ,
ησλ νπνίσλ νη εθζέζεηο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχληαη θαη ζην Ννζνθνκείν.

Ε. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ
Σν ζχλνιν ησλ αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ πνπ ζηηίδνληαη εκεξεζίσο είλαη θαηά κέζν φξν 135 άηνκα. Ο ελδεηθηηθφο πίλαθαο
απνηππψλεη ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ Σκήκαηνο.

ΔΙΓΟ ΓΙΑΙΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΗΣΗΕΟΜΔΝΧΝ

Σαθηηθή – Διεχζεξε
22
Λεπθσκαηνχρνο
2
Γηαβεηηθή
9
Διαθξά
18
Άλαινο
6
Άιηπε - ΄Αλαιε
8
Τδξηθή
16
Γαζηξεληεξίηηδαο
2
Δληέξνπ-ειθνπαζνχο
4
Άλαιν δηαβήηνπ
4
Αιεζκέλα
8
Νεθξνπαζνχο
3
ηηηδφκελν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ
33
ΤΝΟΛΟ
135

Οη πνζφηεηεο ησλ θξχσλ ζάληνπηηο αλαθέξζεθαλ ιεπηνκεξψο ζηηο ζειίδεο 11 θαη 12 ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.


Ζ εκεξήζηα ηηκή ζα δνζεί γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο:



Σηκή αλά γεχκα κε θξέαο ή ςάξη ή θνηφπνπιν.

1.

Σηκή αλά γεχκα ρσξίο θξέαο

2.

Σηκή πξσηλνχ αζζελψλ

3.

Σηκή γηα ηα θιεηζηά ηκήκαηα θαη εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ.

4.

Σηκή γηα ρπκνχο θαη κπηζθφηα εζεινληψλ αηκνδνηψλ αλά άηνκν (έλα ρπκφ θαη κία ζπζθεπαζία κπηζθφηα).



Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. Δπηκέξνπο πξνζθνξέο γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζίηηζεο
(ζπγθεθξηκέλν σξάξην ή είδνο δίαηηαο), ζα απνξξίπηνληαη.
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Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή.



Σν θφζηνο ζίηηζεο ην 2021 ζε πξψηε χιε ηξνθήο αλήιζε ζε 16 000 επξψ αλά κήλα (κεζνζηαζκηθά), νη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη ηα θνπβέξ

ζε πεξίπνπ 1000 επξψ ην κήλα, ε κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ θφζηηζε 4500 επξψ αλά κήλα θαηά πξνζέγγηζε, ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εξγαζηαθφ
θφζηνο θαη ην θφζηνο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο, λεξφ, κεραλήκαηα).

1.

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΠΟ

Α/

ΑΠΑΗΣ

Α

ΖΖ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Α. ΓΔΝΗΚΑ
 Έξγν ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ε παξνρή πιήξσο κεξηδνπνηεκέλσλ γεπκάησλ ζηνπο
αζζελείο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ

γηα ηελ

θαζεκεξηλήθάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο.


Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο
θαη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πξαθηηθήο.

1



Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ ηα παξαπάλσ ην Ννζνθνκείν ζα νξίζεη

ΝΑΗ

επηηξνπή παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
απνηεινχκελε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
παξαδηδφκελσλ θαγεηψλ θαη λα θάλεη αηθλίδηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ αλαδφρνπ φπνηε θαη αλ ην θξίλεη απαξαίηεην.

Β. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΦΑΓΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ


Ο αλάδνρνο ζα παξαζθεπάδεη ην θαγεηφ ζε εμεηδηθεπκέλε κνλάδα παξαγσγήο κε ηζρχνπζα

άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ
ην Ννζνθνκείν, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ(θπξίσο γεχκα,
ζαιάηεο, ηπξί θ.ι.π) απφ ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ κία (1)
ψξα απφ ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Γ.


Σν Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα παξαδίδεη 12:00 κε 12:30 κ.κ. θαζεκεξηλά

(Γεπηέξα- Παξαζθεπή, εθηφο επίζεκσλ αξγηψλ) απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ζηνλ αλάδνρν, ηνλ αξηζκφ ησλ
απαηηνχκελσλ κεξίδσλ ηεο επφκελεο εκέξαο αλά θιηληθή, εγγξάθσο κέζσ e-mail. Κάζε Παξαζθεπή ζα
2 απνζηέιιεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ γηα ην αββαηνθχξηαθν θαη ηε Γεπηέξα, θαη κε αλάινγν ηξφπν ζα ΝΑΗ
ιεηηνπξγεί θαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο.


Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ ζε πνζνζηφ έσο

15% απφ ηελ εκεξήζηα παξαγγειία κέρξη 2 ψξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο ηεο ίδηαο
εκέξαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δχλαηαη λα απμνκεηψλεη έσο 20% απφ ηελ εκεξήζηα παξαγγειία, κέρξη ηηο
15:00κ.κ. ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ ηνπ βξαδηλνχ γεχκαηνο ηεο ίδηαο εκέξαο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο
Γηαηξνθήο.


Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηηο κεξίδεο θαγεηνχ ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα γηα

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πξσηλνχ, γεχκαηνο θαη δείπλνπ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ. Σν
αθξηβέο σξάξην παξάδνζεο ησλ θαγεηψλ ζα αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο παξαθάησ.


Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο

25

ΜΠΖ/
ΑΠΑΝΣ

ΠΑΡΑΣΖΡ

ΖΖ

ΖΔΗ

ΑΔΑ: ΨΘ1Π46904Ν-ΡΕ0

22PROC010507400 2022-05-06
ζπλζήθεο ή άιια έθηαθηα θαη κε πξνβιέςηκα θαηλφκελα.


Σν εβδνκαδηαίν κελνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξνεηνηκάδεηαη ην θαγεηφ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ

αλάδνρν θάζε εβδνκάδα. Ζ εκέξα απνζηνιήο ζα θαζνξηζζεί κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο
θαη ηνπ αλαδφρνπ ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ.


Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη, ζα απνδεηθλχεηαη

θαη ζα είλαη κεηξήζηκε ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα
ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Κιηληθήο
Γηαηξνθήο.

Γ. ΜΔΡΗΓΟΠΟΗΖΖ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ- ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ


Όια ηα γεχκαηα (θπξίσο γεχκα, ζαιάηεο, ηπξί θ.ι.π) ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα ζε

αηνκηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο, κε θαπάθη θαη εηηθέηα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο ηνπ
θαγεηνχ, ε δίαηηα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (π.ρ. άιηπν, δηαβήηνπ θ.ι.π) , ε εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη
ιήμεο. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αλαζέξκαλζε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ.


Κάζε κεξίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πνηήξη κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη θνπβέξ πνπ

ζα πεξηέρεη ραξηνπεηζέηα, θνπηάιη ζνχπαο, πηξνχλη θαη καραίξη απφ πιηθφ ζχκθσλν κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. (εηδηθά γηα ηα πιήξσο πνιηνπνηεκέλα ζα ρξεηαζηεί ζπλνδεία απφ θαιακάθη). Ζ πξνκήζεηα απηψλ
ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.



Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνχ απφ ηε κνλάδα παξαγσγήο πξνο ην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη

λα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


Να είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα



Να έρνπλ ιεία ηνηρψκαηα γηα επηηπρή θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε



Να γίλεηαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε φηαλ απαηηείηαη



Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ.



Να δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξα θαη θαηαγξαθηθά ζεξκνθξαζίαο, ηα δεδνκέλα ησλ

νπνίσλ ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ε επηηξνπή παξαιαβήο.
3

Οη ζεξκνθξαζίεο δηαθίλεζεο ησλ γεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη θαζεκεξηλά ζην ηκήκα ΝΑΗ



Γηαηξνθήο γηα ην αξρείν ηνπ.


Να δηαζέηνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ, άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ θαη πηζηνπνίεζε

θαηαιιειφηεηαο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ απφ αξκφδηα αξρή.


Σν κεξηδνπνηεκέλν θαγεηφ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία (thermo box) έηζη ψζηε λα

εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 65 ºC, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκν πνπ ζα
θαηαλαισζεί δεζηφ θαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 2 ºC , φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκν πνπ ζα θαηαλαισζεί
θξχν. Όινη νη πεξηέθηεο ζα θέξνπλ ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηε ρξήζε ζε ηξφθηκα. Δηδηθά ηα thermo
box, ζα θέξνπλ ζήκαλζε κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αδείαο ηεο.


Ζ παξάδνζε ησλ κεξίδσλ ηνπ πξσηλνχ ζα γίλεηαη ζηηο 7:00 π.κ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 7:30 π.κ,

ηνπ γεχκαηνο ζηηο 11:30 π.κ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 12:00 κ.κ θαη ηνπ δείπλνπ ζηηο 18:00 κ.κ θαη φρη
αξγφηεξα απφ ηηο 18:30 κ.κ , ζε εηδηθφ ρψξν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ην λνζνθνκείν. Δηδηθά ην δεζηφ γεχκα
θαη δείπλν ησλ ηαηξψλ ζα παξακέλνπλ κέζα ζηα thermo box, κέρξη ην ζεξβίξηζκά ηνπο απφ ην αξκφδην
πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο
ηνπο δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηελ κία (1) ψξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηα
αλσηέξσ.


Ο αλάδνρνο ζα ζπιιέγεη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ζθεχε θαη thermobox ηνπ ζε θάζε επφκελε παξάδνζε

θαη νθείιεη λα ηα πιέλεη θαη λα ηα απνιπκαίλεη ν ίδηνο.


Σν θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη ηελ ίδηα κέξα.



ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα θαγεηά ζην Ννζνθνκείν ή

παξαιείςεη κεξίδεο ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο κεξίδσλ θαη κε
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αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη απηφ ή αληίζηνηρα
πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε δηαθνξά απφ ηε ζπκβαηηθή ηηκή ή άιια έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ,
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.


Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ κεξίδσλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα νξίζεη

ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχληαμε εκεξήζηνπ πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ είλαη
ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.


Καζεκεξηλά ζα παξαδίδνληαη 5 επηπιένλ κεξίδεο θαγεηνχ (3 ειεχζεξα 1 ειαθξά ,1 πνιηνπνηεκέλν)

ζε θάζε γεχκα γηα καθξνζθνπηθφ ή νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν κεηά απφ ηπραία δεηγκαηνιεςία ηεο Δπηηξνπήο
παξαιαβήο. Οη πνζφηεηεο ησλ δεηγκάησλ ζα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ αλάδνρν.


ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή απνξξίςεη νκφθσλα θάπνην παξερφκελν είδνο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ

πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο
απφξξηςεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηα
απνξξηθζέληα είδε.


ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα γηα ηνλ αλάδνρν ν

Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.


Λφγνη απφξξηςεο απνηεινχλ:
1.

Ζ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ρεκηθνχο (εληνκνθηφλα, απνξξππαληηθά, δηνμίλεο
θ.α) , κηθξνβηνινγηθνχο (παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ αιινηψζεηο
ζηελ νζκή, ηε γεχζε θαη ην ρξψκα ησλ ηξνθίκσλ), κηθξνβηαθνχο (παζνγφλνη
κηθξννξγαληζκνί πνπ δελ δηαθξίλνληαη καθξνζθνπηθά) θαη θπζηθνχο παξάγνληεο
(μέλα ζψκαηα φπσο γπαιί, πιηθά ζπζθεπαζίαο θ.α).

2.

Ο θαθφο ρεηξηζκφο ηνπ θαγεηνχ θαηά ηελ παξαζθεπή, ζπζθεπαζία θαη δηαθίλεζή

ηνπ (δηαθίλεζε δεζηνχ θαγεηνχ ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 65 ºC ή ηνπ θξχνπ ζε κεγαιχηεξε ησλ 2 ºC,
άβξαζην ή θαθνκαγεηξεκέλν θαγεηφ θ.α)
3.

Ζ απφθιηζε απφ ηηο θάησζη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο.

4.

Ζ απφθιηζε απφ ηνλ δνζέληα αξηζκφ κεξίδσλ ή ε αιιαγή είδνπο ρσξίο πξφηεξε

ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.

.

Γ. ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ


Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ζα πξέπεη λα

είλαη Α’ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη
Πνηψλ.


Σα θαγεηά ζα πξέπεη λα είλαη παξαζθεπαζκέλα ρσξίο πνιιά θαξπθεχκαηα θαη δσηθά

ιίπε.


Σν ειαηφιαδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ζα είλαη έμηξα παξζέλν

θαη ε πνζφηεηά ηνπ ζηηο ζαιάηεο θαη αλά κεξίδα θαγεηνχ ζα είλαη 10 γξ.
4.



ΝΑΗ

Οη ζάιηζεο ησλ θαγεηψλ ζα είλαη δεκέλεο ρσξίο ηε ρξήζε αιεπξηνχ θαη δε ζα

ηζηγαξίδνληαη.


Σα θαγεηά ηα νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ αιάηη ζα παξαγγέιλνληαη σο κεξίδεο

«άλαινπ» θαη ζα θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε ζηε ζπζθεπαζία ηνπο.


Σα θαγεηά ηα νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιηπαξά ζα παξαγγέιλνληαη σο κεξίδεο

«άιηπνπ» θαη ζα θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε «ρακειή ζε ιίπνο» ζηε ζπζθεπαζία ηνπο.


Σα δειέ θαη νη άγιπθεο θξέκεο ζα πξνεηνηκάδνληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε δάραξεο, αιιά

κε ηελ πξνζζήθε ζηέβηα.


Σν γάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή ησλ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ ησλ
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αζζελψλ (π.ρ πνπξέ) ζα είλαη θξέζθν θαη φρη ζπκππθλσκέλν.


Ο πνπξέο ζα εηνηκάδεηαη απφ θξέζθηα παηάηα.



Σν κνζράξη ζα είλαη άλεπ νζηνχ, λσπφ, Α΄ πνηφηεηαο.



Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν θηιέην βαθαιάνπ ή πέξθαο, Α΄ πνηφηεηαο



Σν θνηφπνπιν ζα είλαη λσπφ, κπνχηη ή ζηήζνο, Α΄ πνηφηεηαο



Σν ηξηκκέλν ηπξί πνπ ζπλνδεχεη πάληα ηα δπκαξηθά ζα ζεξβίξεηαη ζε μερσξηζηή

αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα είλαη Α Πνηφηεηαο.


Σα απγά ζα είλαη Α πνηφηεηαο θαη ζα βξάδνληαη πνιχ θαιά ψζηε ν θξφθνο λα είλαη

ζθηρηφο.


Σα νπσξνιαραληθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα είλαη επνρήο, α’ πνηφηεηαο θαη ρσξίο

αιινηψζεηο.


Σα θαγεηά πξέπεη λα είλαη θαινκαγεηξεκέλα θαη θαινζεξβηξηζκέλα.



Φαγεηά φπσο ιαδεξά θαη ζνχπα πξέπεη λα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή

πγξφ (ην βάξνο πγξνχ ζηε ζάιηζα δελ ζα μεπεξλά ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο κεξίδαο) θαη
ξχδη ή δπκαξηθφ ή αλάινγν ζηεξεφ πεξηερφκελν.


Σα θξχα ζάληνπηηο θαη φια ηα ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα, (θξέκεο, δειέ, ξπδφγαια) ζα είλαη

ζπζθεπαζκέλα κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε. (ζπζηαηηθά, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο) θαη κε
πιηθά πνπ είλαη απνδεθηά κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.


Ο αλάδνρνο θξνληίδεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα δάραξε, αιάηη θαη πηπέξη ζε

αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο, θαζψο θαη ιεκφληα θνκκέλα ζε ηέηαξηα γηα ηηο αλάινγεο κεξίδεο ηνπ
θαζεκεξηλνχ ζηηεξεζίνπ. Δπίζεο, θάζε δέθα εκέξεο ζα πξνκεζεχεη ην λνζνθνκείν κε 5 ιίηξα έμηξα
παξζέλν ειαηφιαδν γηα ρξήζε ζηηο θνπδίλεο ησλ θιηληθψλ.


Ζ καγεηξηθή παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηηεηηθέο

εληνιέο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο. Γηα ηελ παξαζθεπή πνιηνπνηεκέλσλ κηγκάησλ, ν αλάδνρνο ζα
δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηα νπνία ζα εθπαηδεπζνχλ ζηνλ ηξφπν
πξνεηνηκαζίαο ηνπο.


Σν πξνζσπηθφ ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε ηπρφλ ζπζηάζεηο

πνπ κπνξεί λα πξνβνχλ νη δηαηηνιφγνη ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ νξζή
παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ ζχκθσλα κε δηαηηεηηθέο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ.


Σν βάξνο ησλ θαγεηψλ αλά κεξίδα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα,

ζε καγεηξεκέλε ή έηνηκε θαηά πεξίπησζε κνξθή.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΓΧΝ ΦΑΓΖΣΟΤ - ΜΔΡΙΓΟΛΟΓΙΟ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΔΙΓΟ ΦΑΓΖΣΟΤ
ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ
Γάια αγειάδνο ρχκα (πιήξεο θαη 1,5% ιηπαξά)
Γηανχξηη αγειάδνο 2 %ιηπαξά(ζπζθ.200gr)
Γηανχξηη αγειάδνο 0%ιηπαξά (ζπζθ.200gr)
ΦΧΜΙΑ
Φσκί ιεπθφ (αηνκ.ζπζθ.)
Φσκί άλαιν (αηνκ.ζπζθ.)
Φσκί νιηθήο αιέζεσο (αηνκ.ζπζθ.)
Φσκί νιηθήο αιέζεσο δηαβήηνπ (αηνκ.ζπζθ.)
Φξπγαληέο ζίηνπ (αηνκ.ζπζθ./δχν ηεκάρηα)
ΔΙΓΖ ΠΡΧΙΝΟΤ
Μαξκειάδα θξνχηνπ (αηνκ.ζπζθ.)
Μέιη (αηνκ.ζπζθ.)

ΓΡΑΜ/ΜΔΡΙΓΑ
200
1 ηεκ.
1 ηεκ.
80 – 90
80
80
30
1ηεκ.
20
20
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Βνχηπξν –καξγαξίλε (αηνκ. πζθεπαζία)
ΑΛΑΣΔ
Καξφην βξαζηφ
Κνινθπζάθηα βξαζηά
Κνπλνππίδη βξαζηφ
Μπξφθνιν βξαζηφ
Παληδάξηα βξαζηά
Υφξηα βξαζηά (ξαδίθηα,αληίδηα)
Λάραλν βξαζηφ – Λαραλίδεο βξαζηέο
Πηπεξηέο Φισξίλεο
αιάηα λσπή επνρήο
ΟΠΡΙΑ
Φαζφιηα γίγαληεο πιαθί
Ρεβίζηα ζνχπα
Φαθέο ζνχπα
Φαζφιηα ζνχπα
ΟΤΠΔ
Μαγεηξίηζα απγνιέκνλν
Φηδέο / Γιαζέ / Αζηξάθη
Υνξηφζνππα
ΑΤΓΑ
Απγφ βξαζηφ
Απγφ θφθθηλν
Οκειέηα θνχξλνπ κε παηάηεο ηεγαλεηέο
ΡΤΕΙΑ
Ρχδη πηιάθη
Ρχδη κε αλάκηθηα ιαραληθά (ξηδφην)
Ρχδη ιαπάο
ΠΑΣΑΣΔ
Γηαρλί
Παηάηεο θνχξλνπ
Παηάηεο πνπξέο
Παηάηεο ηεγαλεηέο

10
200
200
200
200
200
200
200
180
200
400
400
400
400
400
300
400(100παη.,θαξ.,ζει.,ξχδη)
1ηεκ. (άλσ ησλ 63gr) L
1ηεκ. (άλσ ησλ 63gr) L
200γξ(2απγά-100παηάηεο)
250
250(200ξχδη-50αλ.)
200
300
300
300
300

ΕΤΜΑΡΙΚΑ(ζπαγγέηη,καθ.Νν3,καθ.θνθηφ,
θξηζαξάθη,αρηβαδάθη,θηνγθάθη,ηαιηαηέιεο,ηνξηειίληα)
Επκαξηθά άζπξα
Επκαξηθά κε ζάιηζα ηνκάηαο θιπ.
Καξκπνλάξα
Πίηζα αηνκηθή
ΓΔΜΙΣΑ
Πηπεξηέο γεκηζηέο κε ξχδη ή θηκά
Νηνκάηεο γεκηζηέο κε ξχδη ή θηκά
Κνινθχζηα γεκηζηά (θηκά-ξχδη) απγνιέκνλν
ΠΑΣΙΣΙΟ-ΧΓΚΡΑΣΔΝ
Παζηίηζην (κε καθαξφληα Νν3)
Χγθξαηέλ (κε καθαξφληα Νν3)
ΜΟΤΑΚΑ
Με Μειηηδάλεο – Παηάηεο – Κηκά
Μειηηδάλεο παπνπηζάθηα
ΛΑΓΔΡΑ
Αξαθάο ιαδεξφο
Αλάκηθηα ιαραληθά ιαδεξά
Μπάκηεο ςηιέο ιαδεξέο
Παηάηεο – θνινθπζάθηα κπξηάκ
παλαθφξπδν ιεκνλάην (άζπξν)
Πξαζφξπδν ιεκνλάην (άζπξν)
Φαζνιάθηα ιαδεξά
Κνινθπζάθηα θνχξλνπ (ιεκνλάηα-κε ζάιηζα ληνκ.)

300
350
350
350
400
400
400
400 (100θηκάο)
400 (100ηπξί)
400 (100θηκάο)
400 (100θηκάο)
350
350
350
400 (200παη.-200θνι.)
350
350
350
300
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90
91
92
93

ΔΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
Καηζίθη κε παηάηεο θνχξλνπ
ΜΟΥΑΡΙ (α/ν)
Μνζράξη βξαζηφ
Ννπά κφζρνπ ςεηφ*
Λεκνλάην ή Κνθθηληζηφ ή Ρηγαλάην ή Σαο θεκπάπ*
Μνζράξη κε θνινθπζάθηα
Μνζράξη κε πξάζν
Μνζράξη κε κειηηδάλεο
Μνζράξη κε ρνξηφζνππα
ΥΟΙΡΙΝΟ (α/ν)
Υνηξηλή κπξηδφια θνχξλνπ (κ/ν)*
ΚΙΜΑ ΜΟΥΑΡΙΙΟ ΝΧΠΟ
Γηνπβαξιάθηα απγνιέκνλν
Κεθηέδεο θνχξλνπ*
Μπηθηέθηα θνχξλνπ (2 ηεκάρηα)*
νπηδνπθάθηα κε ζάιηζα ληνκάηαο*
νπηδνπθάθηα θνχξλνπ (ρσξίο ζάιηζα)*
Επκαξηθφ κε θηκά (ζπαγγέηη)
πεηδνθάτ
ΠΟΤΛΔΡΙΚΑ (ζε ηεκάρηα κπνύηη-ζηήζνο)
Γαινπνχια κε παηάηεο θνχξλνπ
Κνηφπνπιν βξαζηφ
Κνηφπνπιν ςεηφ*
Κνηφπνπιν θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην*
Κνηφπνπιν ζνχπα (θηδέ ή γιαζέ)
Κνηφπνπιν θηιέην ζράξαο
ΦΑΡΙΑ
Βαθαιάνο θνχξλνπ ιεκνλάηνο(θέηα αδέξκαηε ή θηιέην)*
Βαθαιάνο ηεγαλεηφο (θηιέην)*
Βαθαιάνο θνχξλνπ πιαθί (θέηα ή θηιέην)*
Πέξθα θνχξλνπ ιεκνλάηε (θηιέην)*
Φαξφζνππα
(βαθαιάνο
θηιέην)
ξχδη,παηάηεο,θαξφην,ζέιηλν
ΘΑΛΑΙΝΑ
Υηαπφδη κε δπκαξηθά
νππηέο γηαρλί κε παηάηεο ή ξχδη ή δπκαξηθά
ΚΡΔΜΔ-ΔΠΙΓΟΡΠΙΑ
Κξέκα γιπθηά
Κξέκα άγιπθε
Ρπδφγαιν γιπθφ
Εειέ

94

Εειέ κε θνκκαηάθηα θξνχησλ

160

95

Κνκπφζηα γιπθηά (θνλζέξβα) (ξνδάθηλν,βεξίθνθν)

160

96

Κνκπφζηα άγιπθε
ΓΙΑΦΟΡΑ

130

97

Διηέο (κακνχζ ή θαιακψλ)

80

98

Πίθιεο - ηνπξζί

100

99

Υαιβάο απφ ζνπζάκη

60

100

Κξχν ζάληνπηηο (γθνχληα-δακπφλ ή γαινπνχια, αγγνχξη)

1ηεκ.

101

Κξχν ζάληνπηηο (αλζφηπξν, αγγνχξη)

1ηεκ.

102

Υπκφο

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89

θξνχησλ
λέθηαξ

250 θαηζίθη – 250παη.
200 κνζράξη
200 κνζράξη
200 κνζράξη
180κνζρ.-200θνινθπζ.
180κνζρ.-200πξάζν
180κνζρ.-300κειηηδ.
100κνζρ.-300ζνχπα
300ρνηξ.(κ/ν)
300 (κηθηφ βάξνο)
150
150
200
150
300 (200δπκ.-120θηκά)
350
250θνη.-250παη.
320-350θνη. (κε θφθθαιν)
320-350θνη. (κε θφθθαιν)
320-350θνη. (κε θφθθαιν)
150θνη.-300ζνχπα
200
220
220
220
220
κε 220βαθ.-300ζνχπα

200ρηαπ.-250δπκ.
180ζνππ.
160
160
160
160

1ηεκ.
ή

θ.ρ. (πνξηνθάιη,ξνδάθηλν,κήιν,βεξίθνθν,θνθηετι) (αηνκ.ζπζθ. 1/4lit)

103

Κεθαινηχξη ηξηκκέλν

15

104

Εάραξε αηνκηθή ζπζθεπαζία

10

Σπξί θέηα
Νηνικαδάθηα κε ξχδη (θνλζέξβα)

60
200

Αλζφηπξν

60

105
106
107
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Σα είδε κε αζηεξίζθν (*) ζπλνδεχνληαη κε ηηο εμήο γαξληηνχξεο: παηάηεο θνχξλνπ
(250 γξ.), παηάηεο ηεγαλεηέο (250 γξ.), πνπξέο παηάηαο (200 γξ), ξχδη πηιάθη ή
ξηδφην (200 γξ), δπκαξηθά (250 γξ).



ηνπο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηα Σκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζεξβίξνληαη ηξία
γεχκαηα: πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν αλάινγα κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο.



Σν πξσηλφ ελδεηθηηθά απνηειείηαη απφ 2 θξπγαληέο, καξκειάδα, βνπηπξάθη θαη
γάια,ηζάη,απγφ ή θξέκα ή γηανχξηη.



ην πξνζσπηθφ ησλ θιεηζηψλ ηκεκάησλ δηαηίζεληαη ηα θάησζη :
άληνπηηο

Φξνχηα

Γάια εβαπνξέ (1 lt)

Ζκέξεο

Υεηξνπξγεία

12 (10*)

12 (10*)

2

ΓΔ-ΚΤ

ΜΔΘ

10

10

1

ΓΔ-ΚΤ

Καξδηνινγηθή

10 (5*)

10 (5*)

1

ΓΔ-ΚΤ

9

9

1

ΓΔ-ΚΤ **

Μνλάδα
Αηκνδπλακηθφ

ΓΔ-ΠΑ *
Απνζηείξσζε

9

9

1

ΓΔ-ΠΑ

Αθηηλνινγηθφ

7

7

-

ΓΔ-ΠΑ

Δμσηεξηθά

3

3

1

ΓΔ-ΠΑ

Ηαηξεία

(+5 πξσί ζηε
Γεληθή Δθεκεξία)
(+4 απφγεπκα ζηε
Γεληθή Δθεκεξία)

(*): αββαηνθχξηαθν ρσξίο Γεληθή Δθεκεξία
(**): αββαηνθχξηαθν κε Γεληθή Δθεκεξία


ηνπο εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο ζεξβίξνληαη ηξία γεχκαηα: Κξχν ζάληνπηηο κε
γθνχληα θαη δακπφλ ή γαινπνχια θαη θξνχην επνρήο, γεχκα θαη δείπλν.



Σν γεχκα θαη ην δείπλν ησλ εθεκεξεχνλησλ ηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ
θαζνξίδνληαη κε βάζε εβδνκαδηαίν κελνχ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν Γηαηηνιφγν (ή Γηαηηνιφγν πνπ ηνλ αληηθαζηζηά) θαη ην νπνίν
ελδεηθηηθά έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:

:

ΙΑΣΡΧΝ

ΑΘΔΝΧΝ

ΘΔΡΙΝΟ

31

ΑΔΑ: ΨΘ1Π46904Ν-ΡΕ0

22PROC010507400 2022-05-06
ΜΔΝΟΤ

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΙΠΝΟ

ΓΔΤΜΑ

ΓΔΙΠΝΟ

ΔΛΑΦΡΑ

Φαζνιάθη
α ιαδεξά,
ηπξί θέηα,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

νπηδνπθάθη
α,
ξχδη,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Φαζνιάθη
α,
ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Μπηθηέθη θνχξλνπ,
ξηδφην,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί,
γηανχξηη 2%

Παηάηεο
βξαζηέο/Πηιάθη,
βξαζηή ζαιάηα
ει.,
γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

Φαζφιηα
γίγαληεο
πιαθί, ηπξί
θέηα,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Υηαπφδη
κε
δπκαξηθά,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Κνηφπνπιν
ιεκνλάην παηάηεο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί. Γηανχξηη 2%

Μαθαξνλάθη
θνθηφ/ Παηάηεο
βξαζηέο, βξαζηή
ζαιάηα
ει.,
γηανχξηη, θξέκα,
ηζάη

Κνινθχζηα
γεκηζηά κε
θηκά
απγνιέκνλ
ν,
ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Μαθαξφληα
κε ζάιηζα
(θφθθηλε ή
ιεπθή), ηπξί
ηξηκκέλν,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Κνινθχζηα
γεκηζηά κε
ξχδη
απγνιέκνλ
ν,
ηπξί
θέηα,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Επκαξηθά
κε
ζάιηζα ληνκάηαο,
ηπξί,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί,
γηανχξηη 2%

Πηιάθη/
θξηζαξάθηαρηβαδάθηθηνγθάθη,
βξαζηή ζαιάηα
ει.
γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

Μνζράξη
γηνπβέηζη,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Οκειέηα
θνχξλνπ κε
παηάηεο
θνπξλνπ,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Μνζράξη
γηνπβέηζη,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Γηνπβαξιάθηα, ηπξί,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί, γηανχξηη 2%

Κξηζαξάθη/
Πηιάθη, βξαζηή
ζαιάηα
ει.
γηανχξηη, θξέκα,
ηζάη

Μπάκηεο,
ηπξί θέηα,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

πεηδνθάη,
παηάηεο
θνχξλνπ,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Μπάκηεο,
ηπξί θέηα,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Κνηφπνπιν/γαινπν
χια ςεηφ παηάηεο
θνχξλνπ ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί,
γηανχξηη 2%

Παηάηεο
βξαζηέο/θξηζαξ
άθη-αρηβαδάθηθηνγθάθη,
βξαζηή ζαιάηα
ει,
γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

Κνηφπνπι
ν
θνθθηληζηφ
,
δπκαξηθά,

Πίηζα
αηνκηθή,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην

Φάξη
ιεκνλάην,
παηάηεο
θνχξλνπ,
ζαιάηα

Κνηφπνπιν
θνθθηληζηφ, πνπξέο
παηάηαο, θξνχην
επνρήο,
ςσκί,

Παηάηεο
βξαζηέο/θξηζαξ
άθη-αρηβαδάθηθηνγθάθη,
βξαζηή ζαιάηα

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΣΡΙΣΖ

Υηαπφδη
κε
δπκαξηθά,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΠΔΜΠΣΖ

ΠΑΡΑΚΔ
ΤΖ

ΑΒΒΑΣΟ
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ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

επνρήο

Υνηξηλή
κπξηδφια
θνχξλνπ,
παηάηεο
θνχξλνπ,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Μαθαξφληα
κε θηκά, ηπξί
ηξηκκέλν,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

Αξαθάο
ιεκνλάηνο,
ηπξί,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί

γηανχξηη 2%

Μαθαξφληα κε θηκά,
ηπξί
ηξηκκέλν,
ζαιάηα
επνρήο,
θξνχην
επνρήο,
ςσκί, γηανχξηη 2%

ει,
γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

Παηάηεο
βξαζηέο/θξηζαξ
άθη-αρηβαδάθηθηνγθάθη,
βξαζηή ζαιάηα
ει,
γηανχξηη,
θξέκα, ηζάη

ΚΤΡΙΑΚΖ



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηψλ ην κελνχ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:


25/12

Γεχκα: Γαινπνχια γεκηζηή κε παηάηεο, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μαθαξφληα, θηκάο, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα
(κπαθιαβάο ή θαηαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
ηνπο αζζελείο πνπ επηηξέπεηαη (θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο δηαηηνιφγνπ), ζα
δηαλεκεζεί κε ην γεχκα έλα κεινκαθάξνλν.


26/12

Γεχκα: Υνηξηλφ ιεκνλάην κε πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: λίηζει θνηφπνπιν κε πνπξέ, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα
(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
ηνπο αζζελείο πνπ επηηξέπεηαη (θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο δηαηηνιφγνπ), ζα
δηαλεκεζεί κε ην γεχκα έλα κεινκαθάξνλν.


31/12

Γείπλν: Μπξηδφια, πνπξέο, ζαιάηα, θξνχην, γιπθφ, βαζηιφπηηα αηνκηθή (Μφλν γηα ην
εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ)


1/1

Γεχκα: Υνηξηλφ, παηάηεο, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μαθαξφληα σγθξαληέλ, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα
(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
Δπηπξφζζεηα, ζα κνηξαζηεί ζε φζνπο απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο αζζελείο επηηξέπεηαη,
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θαζψο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κία αηνκηθή βαζηιφπηηα.


6/1

Γεχκα: Φάξη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μπξηδφια ρνηξηλή, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα

(κπαθιαβάο

ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)


Καζαξά Γεπηέξα:

Γεχκα: νππηέο κε πηιάθη, ζαιάηα, ραιβάο, ιαγάλα
Γείπλν: Λαδεξφ, ειηέο, ηαξακνζαιάηα, ιαγάλα, θξνχην



25ε Μαξηίνπ

Γεχκα: Μπαθαιηάξνο ζθνξδαιηά, ζαιάηα, θξνχην (Γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ)
Φάξη, παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην (Γηα ηνπο αζζελείο)


Μ. άββαην

Γεχκα: Υηαπφδη κε καθαξνλάθη θνθηφ, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μαγεηξίηζα, θξνχην, αηνκηθφ ηζνπξέθη, αβγφ θφθθηλν


Κπξηαθή ηνπ Πάζρα

Γεχκα: Καηζηθάθη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην
Γείπλν: Μπξηδφια, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην
Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα
(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)
Δπηπξφζζεηα, ζα κνηξαζηεί ζε φζνπο απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο αζζελείο επηηξέπεηαη, θαζψο θαη ζην
εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έλα αηνκηθφ ηζνπξέθη θαη έλα θφθθηλν αβγφ.


Γεπηέξα ηνπ Πάζρα (κφλν γηα ην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ)

Γεχκα: Μνζράξη θξηθαζέ, ηπξί, θξνχην, γιπθφ
Γείπλν: Μαθαξφληα θηκάο, ζαιάηα, θξνχην


Μαδί κε ηελ παξαγγειία ησλ κεξίδσλ θαζεκεξηλά ζα απνζηέιινληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα
ην κελνχ ησλ αζζελψλ αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπο, γηα φια ηα γεχκαηα.



Σν κελνχ ελδεηθηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ είδε γεπκάησλ θαη
ζπκπιεξσκάησλ ζηηο πιήξεηο δίαηηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σαθηηθή-άλαινο, ηαηξψλ,
ιεπθσκαηνχρνο, δηαβεηηθή, λεθξνπαζνχο, ειθνπαζνχο) :
o

Κχξην πηάην γεχκαηνο θαη δείπλνπ


Γεχκα κε θξέζθν κνζραξίζην θηκά



Γεχκα κε θξέζθν θνηφπνπιν



Γεχκα κε θξέαο (κνζράξη ή ρνηξηλφ) πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην
ζηήζνο, ην κπνχηη ή ηα πιεπξά ηνπ δψνπ.



Γεχκα κε ςάξη θέηα ή θηιέην ή νιφθιεξν θαηεςπγκέλν ή θξέζθν

εκεηψλεηαη φηη ζηηο δίαηηεο ησλ λεθξνπαζψλ αζζελψλ νη κεξίδεο ηνπ θξέαηνο, ηνπ
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θνηφπνπινπ θαη ηνπ ςαξηνχ ζα είλαη κηζέο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ
πίλαθα.

o

Γεχκα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά ή ζνχπα ή φζπξηα

πκπιήξσκα γεχκαηνο ή δείπλνπ


Πνηθηιίεο γαξληηνχξαο επηινγήο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (ηελ
πεξίπησζε ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ ε γαξληηνχξα ζα είλαη ζηε
κηζή πνζφηεηα απφ απηή πνπ θαζνξίζζεθε παξαπάλσ, δειαδή
ζηα 100-120 γξ.)



αιάηα λσπή ή βξαζηή ή/θαη ηπξί θέηα ή αλζφηπξν ή/θαη θξέκα ή
γηανχξηη ή δειέ ή ξπδφγαιν

o





Φξνχην επνρήο ή θνκπφζηα



νχπα



Φσκί ή θξπγαληέο

Πξσηλφ


Γάια ή ηζάη



Φσκί ή θξπγαληέο



Εάραξε, βνχηπξν, κέιη ή καξκειάδα ή αβγφ ή αλζφηπξν ή ηπξί θέηα



Κξέκα

Σν κελνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο δίαηηεο πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα εμήο:
o

o

Τδξηθή δίαηηα


Πξσηλφ: Γάια ή ηζάη, θξέκα



Γεχκα θαη δείπλν: Σζάη, αηνκηθφο ρπκφο, ζνχπα (θαηά πεξίπησζε)

Τδξηθή κε γηανχξηη ή/θαη θξέκα ή θαη πνπξέ φπσο ε παξαπάλσ κε ζπκπιήξσκα
ζην γεχκα θαη ζην δείπλν ηα αληίζηνηρα ηξφθηκα.

o

Διαθξά


Πξσηλφ: Γάια ή ηζάη, θξπγαληέο, θξέκα θαλνληθή ή άγιπθε



Γεχκα: Σζάη, πνπξέο ή ξχδη ή δπκαξηθφ ή/θαη ζνχπα, γηανχξηη,
θξέκα θαλνληθή ή άγιπθε θαη θξέαο βξαζηφ ή θνηφπνπιν βξαζηφ
φπνπ απαηηείηαη.



Γείπλν: Σζάη, πνπξέο ή ξχδη ή δπκαξηθφ ή/θαη ζνχπα, γηανχξηη,
θνκπφζηα θξνχηνπ θαλνληθή ή άγιπθε θαη θξέαο βξαζηφ ή
θνηφπνπιν βξαζηφ φπνπ απαηηείηαη.

o

Αιεζκέλν/πνιηνπνηεκέλν (ελδεηθηηθά)


Πξσηλφ: Σζάη ή γάια, θξέκα



Γεχκα θαη δείπλν: Κξέαο ή θνηφπνπιν, παηάηα βξαζηή ή πνπξέο,
ζνχπα,

βξαζηά

θνινθπζάθηα

ή

θαξφηα

πνιηνπνηεκέλα.

πλνδεχνληαη κε γηανχξηη ή/θαη θξέκα.


Καζεκεξηλά ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ είδε γηα ηελ θάιπςε ησλ
έθηαθησλ εηζαγσγψλ ζην Ννζνθνκείν, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηηκή αλά αζζελή πνπ
ζα πξνζθέξεη θαη δε ζα ηα ρξεψλεη σο μερσξηζηέο κεξίδεο:


Κξέκεο ηεκάρηα 15



Γηανχξηηα ηεκάρηα 10



Αηνκηθνί ρπκνί ηεκάρηα 15



νχπα αζηξάθη ή θηδέο κεξίδεο 10



Πνπξέ κεξίδεο 20



Αβγά ηεκάρηα 10



Μέρξη 240 θηάιεο εκθηαισκέλν λεξφ ηνπ ½ ιίηξνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ

αζζελψλ COVID – 19.


Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εζεινληψλ αηκνδνηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο ζα ρνξεγεί θαηά
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κέζν φξν 1200 ηεκάρηα θπζηθνχ ρπκνχ πνξηνθάιη ζε ζπζθεπαζία pet ησλ 250 ml, θαη 1200
ηεκάρηα αικπξψλ κπηζθφησλ, ζε ελδεηθηηθή ζπζθεπαζία ησλ 45 γξ θάζε κήλα. Ζ
παξαγγειία ζα δίδεηαη εβδνκαδηαία απφ ην Σκήκα Γηαηξνθήο θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο
ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Αηκνδνζίαο θαη ηα ηξφθηκα ζα παξαδίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία ζην
θηίξην ηεο Αηκνδνζίαο κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ εθπξφζσπν
ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Δ. ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ:
1. ηελ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
2. ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
3. ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
4.

ηελ

ζπκκφξθσζε

κε

πξφηππα δηαζθάιηζεο

πνηφηεηαο

θαη

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.

Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
5.

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο νθείινπλ , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ σο απφδεημε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηα θάησζη:
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Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ εηψλ

2019, 2020, 2021 θαη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο θαη’ έηνο,
ηφζν ηνπ γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, φζν θαη ηνπ «εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ»
πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζία (δει. ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ ζε λνζνθνκεηαθέο
κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο.), θαηά ηηο 3 πξνεγνχκελεο ηνπ
έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο αληίζηνηρα. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο
απαηηείηαη λα δηαζέηεη:
α) γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ησλ εηψλ 2019,
2020, 2021, χςνπο γηα θάζε έηνο, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 150% κε ηελ
πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ππφ αλάζεζε χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη
β) «εηδηθό εηήζην θύθιν» εξγαζηψλ πνπ αθνξά δειαδή εηδηθφηεξα ηηο ζπκβάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ

ζε

λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο (φπσο δει. ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ππφ πξνκήζεηα ππεξεζίεο), ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ

πξν ηνπ

δηαγσληζκνχ εηψλ (2019, 2020, 2021), χςνπο γηα θάζε έηνο ρσξηζηά ηνπιάρηζηνλ ίζν
κε ην 80% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο
ρσξίο ΦΠΑ.
γ) ύςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξώ θαη’ έηνο γηα ηα
πξνεγνχκελα δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ππφ
πξνκήζεηα ππεξεζία, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν
ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά
επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηα νπνία πέξαλ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ύςνο ηδίσλ
θεθαιαίσλ επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξώ θαη’ έηνο γηα ηα πξνεγνχκελα
δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ
έθδνζε

ηζνινγηζκψλ,

ππνβάιιεη

επηθπξσκέλα

αληίγξαθα

ησλ

αληίζηνηρσλ

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή άιιν ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ(ηζνδχγην), απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ην χςνο ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Δπίζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο,
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ, κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ
ππνρξέσζε έθδνζεο δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο
αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο θ.α)
δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ πξνο νηνλδήπνηε ηξίην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, γηα πεξηπηψζεηο
ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο,
ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη 2.000.000,00€
αζξνηζηηθά εηεζίσο.
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα- πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, γηα ηελ παξνχζα
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δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ζσξεπηηθά φια ηα θάησζη απαηηνχκελα πξνζφληα, απνδεηθλπφκελα κε δηθαηνινγεηηθά
πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ πξναπνδεηθηηθά ζην θάθειν ηεο Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο,
ήηνη:
α) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα δηαζέηνπλ θαη λα
ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο κε ππνβνιή ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ πειαηψλ: ηξηεηή (3)
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία εηδηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο αζζελψλ ζε
λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο, ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζίηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
Οη ππνςήθηνη, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρώο
ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκβάζεηο κε δηαθνξεηηθνύο θνξείο, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,(δειαδή θαηά ηα έηε 2019, 2020,
2021) νη

νπνίεο ζα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ

ζίηηζεο,( πξσί-κεζεκέξη-βξάδπ) ζε ηνπιάρηζηνλ 180 αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ
πξνζσπηθφ εκεξεζίσο, αλά ζχκβαζε. Ζ παξαπάλσ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα, ζα πξναπνδεηθλχεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο, από ηηο
πξσηόηππεο Βεβαηώζεηο ησλ αληίζηνηρσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γεκφζηνπ ή
Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο– έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ – γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηζζέλησλ εκεξεζίσο .
β) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε
δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ζε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο αμίαο εθάζηεο ζχκβαζεο. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηα νπνηαδήπνηε
πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο.
γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ επίζεο ζηελ Σερληθή πξνζθνξά :


Αληίγξαθν ηεο λφκηκεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο
παξαγσγήο γεπκάησλ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ) απφ ηνλ ΔΦΔΣ,
πνπ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ απφζηαζε απφ ην Ννζνθνκείν.



Πηζηνπνηεηηθφ ΔΦΔΣ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ)



Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο.

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη πξνζθνκίδνπλ:
α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
β) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ,
γ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 14001:2015 πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
δ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 27001:2013 πξνηχπνπ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
πιεξνθνξηψλ ή λεφηεξν
ε) πηζηνπνηεηηθφ θαηά OHSAS 18001:2007 ή λεφηεξν, αζθάιεηαο θαη πγείαο
εξγαδνκέλσλ,
ή ηζνδχλακα απηψλ απφ αληίζηνηρα δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα
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πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
ζη) γηα θάζε έλα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ηξφθηκα, ζα
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018.
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο
απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε
Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation - EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο
αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο MLA.



Πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) γηα ηελ
εθπιήξσζε ππνρξέσζεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο ή ζπκκεηνρήο ζε
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.
2939/2001 (ΦΔΚ Α 179/6.8.2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016.



Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ
παξφληνο έξγνπ: πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο
θαη νδεγίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο
δηαθήξπμεο.



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί πγηέο, επαξθέο, έκπεηξν θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη
λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ:


Φσηναληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθά ππνβιεζέληνο
πίλαθα

πξνζσπηθνχ

νινθιεξσκέλν

ηεο

εηαηξείαο

πιεξνθνξηαθφ

ζχζηεκα

ζην
ηνπ

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη
εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.


Φσηναληίγξαθν

ηεο

πιινγηθήο

χκβαζεο

Δξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη κε
εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.


Έληππν εθπαίδεπζεο

ηνπ

πξνζσπηθνχ

ηεο

επηρείξεζεο ζηηο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ


Πηζηνπνηεηηθά πγείαο γηα εξγαδφκελνπο ζε
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ζε ηζρχ θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.



Καηάινγν ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεζηψλ γεπκάησλ ζηνλ νπνίν
ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ
νρήκαηνο, ε ρσξεηηθφηεηα αλαγφκελε ζε αξηζκφ
ηζνζεξκηθψλ πεξηεθηψλ θαη κεξίδσλ αλά πεξηέθηε
θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ γεπκάησλ αλά
φρεκα,

ε

άδεηα/βεβαίσζε

θαηαιιειφηεηαο

νρήκαηνο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο
Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο
ππεξεζίαο Κηεληαηξηθήο (θαηά πεξίπησζε) κε ηελ
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νπνία ζα βεβαηνχηαη, φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα,
είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πγηεηλή κεηαθνξά ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ (γεπκάησλ).


Αληίγξαθα

ησλ

παξαπάλσ

αδεηψλ

θπθινθνξίαο

θαη

ησλ

αδεηψλ/βεβαηψζεσλ θαηαιιειφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ.


Λίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη πηζηνπνηήζεηο απηψλ (ISO
22000:2018).



Σα εμήο ζηνηρεία, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ηνπ παξφληνο έξγνπ: Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηα Κξίζηκα
εκεία Διέγρνπ (HACCP) – ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
ζπκβαηφ κε ζρεηηθφ πξφηππν ζχζηεκα, Έληππα θαηαγξαθήο ηνπ
ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Έληππν ειέγρνπ παξαιακβαλνκέλσλ
πξψησλ πιψλ-Έληππα παξαθνινχζεζεο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπΈληππν

ειέγρνπ

κε

ζπκκνξθψζεσλ-

Πεξηγξαθή

ζπζηήκαηνο

ηρλειαζηκφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην παξφλ έξγν- Έληππα
πξνγξάκκαηνο

θαζαξηφηεηαο

θαη

απνιχκαλζεο-

Αξρείν

ηαθηηθψλ

κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην)


Φσηναληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα δηαηεξνχληαη ζε μερσξηζηφ
θάθειν ζην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα φιν ην δηάζηεκα
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.



Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί
ηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαγεηψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ,
θαζψο θαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ ειεγθηηθνχ ή
επνπηεχνληνο κεραληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηα φζα
αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθνξέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Σ. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ


Ο έιεγρνο ηνπ αλαδφρνπ δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ
θαζεκεξηλφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηoλ Πξντζηακέλo ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (θαη
πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν ζα αλαηεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν) θαη ηελ Δπφπηξηα Τγείαο



Οη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ππάιιεινη ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα
επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν παξαζθεπήο θαγεηψλ ηνπ αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα
ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.



ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο, απηέο θαηαγξάθνληαη ζε έληππν κε
ζπκκφξθσζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο θαη

6

ΝΑΗ

πξνηείλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Καηφπηλ ειέγρεηαη ε ζπλέπεηα απνπεξάησζεο
ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, ε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο ησλ
ίδησλ πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα θαη
θαη’ επέθηαζε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.


Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηπρφλ
ειέγρνπο απφ αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ, ησλ νπνίσλ νη εθζέζεηο
νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχληαη θαη ζην Ννζνθνκείν.

7

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΝΑΗ

Σν ζχλνιν ησλ αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ πνπ ζηηίδνληαη εκεξεζίσο είλαη θαηά κέζν φξν

40

ΑΔΑ: ΨΘ1Π46904Ν-ΡΕ0

22PROC010507400 2022-05-06
130 άηνκα. Ο ελδεηθηηθφο πίλαθαο απνηππψλεη ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ Σκήκαηνο.

ΔΙΓΟ ΓΙΑΙΣΑ
Σαθηηθή – Διεχζεξε
Λεπθσκαηνχρνο
Γηαβεηηθή
Διαθξά
Άλαινο
Άιηπε - ΄Αλαιε
Τδξηθή
Γαζηξεληεξίηηδαο
Δληέξνπ-ειθνπαζνχο
Άλαιν δηαβήηνπ
Αιεζκέλα
Νεθξνπαζνχο
ηηηδφκελν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ
ΤΝΟΛΟ



ΑΡΗΘΜΟ ΗΣΗΕΟΜΔΝΧΝ
22
2
9
18
6
8
16
2
4
4
8
3
33
135

Οη πνζφηεηεο ησλ θξχσλ ζάληνπηηο αλαθέξζεθαλ ιεπηνκεξψο ζηηο ζειίδεο 11 θαη 12 ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.



Ζ εκεξήζηα ηηκή ζα δνζεί γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο:



Σηκή αλά γεχκα κε θξέαο ή ςάξη ή θνηφπνπιν.

5.

Σηκή αλά γεχκα ρσξίο θξέαο

6.

Σηκή πξσηλνχ αζζελψλ

7.

Σηκή γηα ηα θιεηζηά ηκήκαηα θαη εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ.

8.

Σηκή γηα ρπκνχο θαη κπηζθφηα εζεινληψλ αηκνδνηψλ αλά άηνκν (έλα ρπκφ θαη κία ζπζθεπαζία



Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. Δπηκέξνπο πξνζθνξέο γηα



Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή.



Σν θφζηνο ζίηηζεο ην 2021 ζε πξψηε χιε ηξνθήο αλήιζε ζε 16 000 επξψ αλά κήλα (κεζνζηαζκηθά), νη

κπηζθφηα).
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζίηηζεο (ζπγθεθξηκέλν σξάξην ή είδνο δίαηηαο), ζα απνξξίπηνληαη.

ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη ηα θνπβέξ ζε πεξίπνπ 1000 επξψ ην κήλα, ε κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ θφζηηζε 4500 επξψ
αλά κήλα θαηά πξνζέγγηζε, ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εξγαζηαθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο,
λεξφ, κεραλήκαηα).

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα
ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή
"ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα
απνθιείνληαη.

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ
επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:
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1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία
ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε
πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ
ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη
αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ
δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ
Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε
ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ.
Πξνδ. 4.18).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ
ΤΠΖΡΔΙΑ

ΠΔΡΙΓΑΡΦΖ
ΤΠΖΡΔΙΑ /

ΣΙΜΖ ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ
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ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
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**Να είλαη ζε κνξθή excel ην ειεθηξνληθό αξρείν ηεο πξνζθνξάο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σφπνο Γέλλεζεο:

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε αξηζκφ………. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ
Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
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27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,
ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,
παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,
ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,
δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ
επηιεγεί,
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

Ζκεξνκελία:

……….20……
Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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