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    Θεσσαλονίκη, 26-9-2019 
 

  

  

ΈΈρρεευυνναα  ααγγοορράάςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροομμήήθθεειιαα  εειιδδώώνν  δδιιααττρροοφφήήςς    

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 13η/18-9-2019 συνεδρίασή του (θέμα 

εκτ. 7ο) ΑΔΑ: Ω9Φ2469067-ΕΣΠ, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των 

παρακάτω ειδών: 

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΕΙΔΟΥΣ 
Περιγραφή είδους Ποσότητα 

τιμη 
μ.μ.  

  
ΠΡΟΥΠ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
Μ/Μ 

1 10221 ΖΑΜΠΟΝ 300 2,05 13% 615,00 € 79,95 € 694,95 € KG 

2 10242 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

75 4,11 13% 308,25 € 40,07 € 348,32 € KG 

3 10301 ΝΤΟΜΑΤΑ* 300 0,74 13% 222,00 € 28,86 € 250,86 € KG 

4 10310 ΚΑΡΟΤΑ* 1000 0,34 13% 340,00 € 44,20 € 384,20 € KG 

5 10314 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ* 2600 0,19 13% 494,00 € 64,22 € 558,22 € KG 

6 10317 ΑΝΙΘΟΣ* 450 0,16 13% 72,00 € 9,36 € 81,36 € ΤΕ 

7 10322 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΩΠΕΣ* 180 0,40 13% 72,00 € 9,36 € 81,36 € KG 

8 10719 
ΔΥΟΣΜΟΣ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 

3 4,25 24% 12,75 € 3,06 € 15,81 € ΤΕ 

9 10455 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 20 2,47 13% 49,40 € 6,42 € 55,82 € KG 

10 10703 ΡΙΓΑΝΗ 40 4,59 24% 183,60 € 44,06 € 227,66 € KG 

11 10714 ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ 200 0,30 24% 60,00 € 14,40 € 74,40 € ΤΕ 

12 10715 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 
ΣΚΟΝΗ 

30 4,15 24% 124,50 € 29,88 € 154,38 € KG 

      
2.553,50 € 373,85 € 2.927,35 € 

 
 

* Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης από την επικρατέστερη -μέση σταθμική χονδρική τιμή όπως 

αυτή αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο χονδρικής πώλησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να 
υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, στην 
οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του 
Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να 
υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, μμέέχχρριι  ττιιςς  44--1100--22001199  ηημμέέρραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ώώρραα  1155::0000μμ..μμ.. Πληροφορίες: Τ. 
Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr  

                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
          ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ           
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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  
 

-Ζαμπόν χοιρινή ωμοπλάτη (τύπου πικ-νικ) 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τα αλλαντικά τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι σύμφωνα με τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων και ποτών.  
Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης 
(κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή 
παρόμοιου συστήματος (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001).  
 
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για 
το κάθε όχημα από τις αρμόδιες  αρχές και να τηρούν τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της 
μεταφοράς  του τροφίμου. 
 

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τα χορηγούμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π., τα 
Προεδρικά Διατάγματα, τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους Κανόνες Ποιότητας που έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε. και 
αφορούν στο είδος, στην ποικιλία, στην ομοιογένεια, στην παρουσίαση, στη σήμανση, στα 
χαρακτηριστικά, στην κατάταξη, στην ταξινόμηση και στη διακίνηση αυτών.  
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να είναι πρώτης ποιότητας, φρέσκα, ακέραια και υγιή χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα 
παράσιτα και ασθένειες. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών με στίγματα ή 
έντονες δυσχρωμίες.  
Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
Ειδικότερα τα φρούτα να είναι ομοιογενή σε μέγεθος 
Να προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή 
ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ).  
Το ποσοστό αποδοχής ελαττωματικών φρούτων και λαχανικών να ανέρχεται στο 7%. 
Τα φρούτα και λαχανικά κάθε παραλαβής να ανήκουν στην ίδια ποικιλία. 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η τοποθέτησή τους στα τελάρα θα πρέπει να είναι τακτοποιημένα σε δύο σειρές, οι οποίες θα 
είναι διαχωρισμένες μεταξύ τους με ασφαλές χαρτί ή πλαστικό, το οποίο θα εξασφαλίζει την 
ποιότητα των υπολοίπων από την ύπαρξη ελαττωματικών 
Οι ετικέτες που τίθενται χωριστά σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε όταν αφαιρούνται 
να μην υπάρχουν έκδηλα ίχνη κόλλας, ούτε ελαττώματα στην εξωτερική επιφάνεια. 
4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεσή τους θα γίνεται με οχήματα που είναι καθαρά και 
μεταφέρουν μόνο οπωρολαχανικά. 
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο 
να αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους, η κατηγορία 
προέλευσης αλλά και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα Π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κλπ. 
ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κλπ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλλια κλπ. 
Η προσφορά για όλα τα προϊόντα της κατηγόριας ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ θα δοθεί σε ποσοστό 
έκπτωσης από την επικρατέστερη -μέση σταθμική χονδρική τιμή όπως αυτή αναφέρεται στο 
καθημερινό δελτίο χονδρικής πώλησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης. 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΡΑΨΑΛΑ, ΨΑΡΙΑ 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και εγκεκριμένο 
σύστημα HACCP ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή παρόμοιου συστήματος 
(π.χ. BRC, IFS & ISO 9001). 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται σημεία 
αφυδάτωσης αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής.  
Ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι 15%  του  βάρους  των  σύμφωνα  με την Α.Δ.: 17/2003. 
Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του 
κατεψυγμένου αλιεύματος το καθαρό βάρος του. 
Τα καλαμάρια, να είναι καθαρισμένα, να έχουν τα χαρακτηριστικά του είδους τους.  
Η θερμοκρασία παράδοσής τους στο φορέα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τους -14 οC 
(ιδανική θερμοκρασία παράδοσης ≤-18 ο C) 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι καινούργια και καλής ποιότητας ώστε να αντέχουν τις 
εναποθηκεύσεις σε στοιβάδες. 
Τα χαρτοκιβώτια να φέρουν ετικέτες στις οποίες να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
-Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή–συσκευαστή ή πωλητή  
εγκατεστημένου στην κοινότητα. 
-Συνθήκες διατήρησης του προϊόντος. 
-Αριθμός παρτίδας 
-πίνακας των ποιοτικών και θρεπτικών χαρακτηριστικών (προαιρετικά αναφερόμενος). 
-Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος 
4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για 
το κάθε όχημα από τις αρμόδιες  αρχές και να τηρούν τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της 
μεταφοράς  του τροφίμου. 
 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τα προϊόντα να έχουν βεβαίωση από αρμόδια κρατική υπηρεσία ότι προέρχονται από 

βιομηχανία ή βιοτεχνία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην παραγωγή, στην αποθήκευση και 

στην διακίνηση ή να έχει πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή παρόμοιου συστήματος (π.χ. 

BRC, IFS & ISO 9001) 

Τα προμηθευόμενα είδη παντοπωλείου να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις του Κ.Τ.Π.. και του κώδικα Υγειονομικής Νομοθεσίας των ισχυουσών Αγορανομικών 
διατάξεων. (Προσκόμιση σχετικών Πιστοποιητικών). 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Όσπρια 
Να είναι σε συσκευασία 500 gr, να αναφέρουν όλες τις ενδείξεις (εσοδεία, ημερομηνία 
συσκευασίας και λήξης) και να μην είναι προϊόντα μεταλλαγμένων φυτών. 
Να είναι ακέραια και να μην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 2%. 
Να μην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα και μην είναι φυτρωμένα και να φέρουν στίγματα. 
Η συσκευασία τους να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα και έντομα. 
Να πληρούν τους όρους του άρθρου 121 του ΚΤΠ 
Λοιπά είδη παντοπωλείου 
ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ, ΡΙΓΑΝΗ, ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΣΚΟΝΗ 
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεσή τους να γίνεται με οχήματα που είναι καθαρά και 
απολυμασμένα. 
 
Όλα τα προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων 
και ποτών και την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  

Η αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων όλες τις ημέρες της εβδομάδας θα πρέπει να 
γίνεται από τους προμηθευτές εντός 24 ωρών από την παράδοσή τους, εκτός από την Παρασκευή 
όπου τα προϊόντα θα πρέπει να αντικαθίστανται εντός της ημέρας. 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι από χώρες της ΕΕ. με εξαίρεση τις μπανάνες, τα μπαχαρικά 
και τα αφεψήματα. 


