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    Θεσσαλονίκη, 13-11-2019 
 

  

  

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 17η/12-11-2019 συνεδρίασή του (θέμα 

86ο), διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΕΙΔΟΥΣ 
Περιγραφή είδους ΠΟΣΟΤ. 

Τιμή μ.μ. 
χ. ΦΠΑ  

Ποσ. 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠ. 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Μ/Μ 

1 10102 ΓΑΛΑ 1/4 ΛΙΤ ΦΙΑΛΛΗ 600 0,38 € 13% 228,00 € 29,64 € 257,64 € ΤΕ 

2 10108 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 700 2,03 € 13% 1.421,00 € 184,73 € 1.605,73 € KG 

3 10180 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0 Ο/Ο 3000 0,30 € 13% 900,00 € 117,00 € 1.017,00 € ΤΕ 

4 10349 ΑΡΤΙΔΙΑ 60-70ΓΡ 1800 0,12 € 13% 216,00 € 28,08 € 244,08 € ΤΕ 

5 10353 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛ.ΝΩΠΕΣ 
ΤΕΜΑΧ.ΣΕ ΒΑΚΟΥΜ 

7000 0,62 € 13% 4.340,00 € 564,20 € 4.904,20 € KG 

6 10603 
ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1000 0,17 € 13% 170,00 € 22,10 € 192,10 € ΤΕ 

7 10610 ΤΑΡΑΜΑΣ 20 4,29 € 24% 85,80 € 20,59 € 106,39 € KG 

8 10801 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
ΚΙΛΟΥ 

400 0,67 € 13% 268,00 € 34,84 € 302,84 € KG 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ: 

  7.628,80 €   8.629,98 € 
 

 

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  2200--1111--22001199  ηημμέέρραα  ΤΤεεττάάρρττηη  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  
 
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
 
-Αρτίδια Τ.55% μακρόστενα ή στρογγυλά τελικού βάρους 60-70 γραμ. σε ατομική συσκευασία 
 
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 
 Οι παρασκευαστές να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή παρόμοιου συστήματος 

(π.χ. BRC, IFS & ISO 9001) ή να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP στην παραγωγική διαδικασία, 

στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το ψήσιμο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές, το δε φλόγωμα αυτού (κόρα) 
ομοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια. 
Η συσκευασία του θα πρέπει να γίνεται αφού ο άρτος αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Οι συσκευασίες των προϊόντων να είναι ατομικές και ενδεδειγμένες για τρόφιμα, όπως 
προβλέπεται από τον ΚΤΠ. 
Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται με ανεξίτηλη σφραγίδα οι παρακάτω ενδείξεις: 
-Η επωνυμία της επιχείρησης 
-το είδος του άρτου-αρτιδίων  
-το βάρος 
-η ημερομηνία παρασκευής  
-ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  
-η σύσταση του προϊόντος 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Για τη μεταφορά του άρτου θα χρησιμοποιούνται χαρτοκιβώτια μιας χρήσεως ή καθαρά 
πλαστικά τελάρα. 
Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση του άρτου θα γίνεται με οχήματα που θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά του άρτου και θα είναι καθαρά και 
απολυμασμένα. 
 
 
ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
 
-Γάλα παστεριωμένο εμφιαλωμένο σε συσκευασίες 1/4Lt, με 3,5% λιπαρά 
 
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του 
Π.Δ.56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια.  
Η βιομηχανία να έχει κωδικό έγκρισης και να εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην συλλογή 

επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων της ή να έχει πιστοποιηθεί βάση του ISO 

22000:2005 ή παρόμοιου συστήματος (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001) 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει:  
Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για 
μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 72°C για 15΄΄ ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία 
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την 
επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. 
Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν 
υπερβαίνει τους 6οC στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια 
της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. 
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3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε θερμοάντοχη χάρτινη ασηπτική συσκευασία του 1Lt. 
, 1/2Lt. ή των 10-20Lt σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού ενδεδειγμένη 
για τρόφιμα, στην οποία θα πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της 
παστερίωσης και λήξης. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως  
και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας και να είναι 
εφοδιασμένα με όλα τα ενδεικνυόμενα έντυπα του HACCP ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 
22000:2005. 
 
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 
 
Ανθότυρο (τυρί τυρογάλακτος) 1.5-2 Kg 
 
1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Τα τυροκομεία παραγωγής τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.56/95, να φέρουν αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP στην συλλογή γάλατος, στην παραγωγή, στην 
αποθήκευση των προϊόντων και στην διακίνηση αυτών και να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και 
κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή 
παρόμοιου συστήματος (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001). 
Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση. 
Να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. Προκειμένου για φέτα τα τρίμματα αποκλείονται. 
Για τη Φέτα: 
Η τεχνολογία παρασκευής της φέτας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 83, ενότητα Δ 2α, 
Άρθρο 3 του ΚΤΠ σχετικά με την τεχνολογία παρασκευής της «ΦΕΤΑΣ». 
Η φέτα να είναι μαλακό τυρί που να κόβεται σε φέτες χωρίς να θρυμματίζεται.  
Να έχει λευκό χρώμα, συμπαγή υφή, με καθόλου ή λίγες οπές με κατανομή σε όλη τη μάζα του 
προϊόντος. 
Να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά ξινή και πλούσιο άρωμα. 
 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η φέτα να παραδίδεται συσκευασμένη σε λευκοσίδηρα δοχεία καθαρού περιεχομένου περίπου 
13 κιλών, μέσα σε άλμη, τα οποία να είναι καινούργια και αεροστεγώς κλεισμένα και να μην 
παρουσιάζουν διαρροή. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το καθαρό 
της βάρος.  
Το ανθότυρο και το ημίσκληρο τυρί να παραδίδονται σε συσκευασίες vacuum (υπό κενό), από 
πλαστικό ενδεδειγμένο για τρόφιμα, οι οποίες να είναι τοποθετημένες σε καινούργια ανθεκτικά 
στη μεταφορά και στοίβαξη χαρτοκιβώτια.  
 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ  
 
-Γιαούρτι με λιπαρά 0% αεροστεγώς κλεισμένο 
 
 
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να 
παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ.56/95. Να έχουν 
κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 
22000:2005. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το προμηθευόμενο γιαούρτι θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 0% και 3,85% σε 
συσκευασία 200 γραμμαρίων.  
Να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να έχει όψη αλάβαστρου, χωρίς 
οποιοδήποτε ίζημα και με ευχάριστες οργανοληπτικές ιδιότητες. 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Και οι δύο τύποι γιαουρτιών να διατίθενται σε συσκευασία 200 γραμμαρίων. 
 
 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΩΠΕΣ 
 
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Οι παρασκευαστές να έχουν πιστοποιηθεί βάση του ISO 22000:2005 ή να εφαρμόζουν το 
σύστημα HACCP στην παραγωγική διαδικασία, στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων ή 
παρόμοιου συστήματος (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001). 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι πατάτες να είναι νωπές, αποφλοιωμένες και τεμαχισμένες 
Να είναι απαλλαγμένες από στίγματα, δυσχρωμίες και ξένα σώματα 
Να μην έχουν έντονη οσμή του μέσου συντήρησης. 
3.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η συσκευασίες να είναι των 5 και 10 κιλών. 
Οι πατάτες να είναι συσκευασμένες σε πλαστικές σακούλες ενδεδειγμένες για τρόφιμα, σε 
συσκευασία vacuum (υπό κενό). 
Οι σακούλες να είναι τοποθετημένες σε καθαρά τελάρα. 
 
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 
 
Κομπόστα (5 λίτρων και 1 λίτρου) ροδάκινο. 
Η πρώτη ύλη να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%.  
Το προϊόν να είναι συσκευασμένο σε ακέραιους μεταλλικούς περιέκτες ενδεδειγμένους για 
τρόφιμα, οι οποίοι να φέρουν ετικέτα με τις ακόλουθες ενδείξεις:  
-όνομα παραγωγού 
-ημερομηνία παραγωγής 
-ημερομηνία λήξης 
-σύνθεση προϊόντος  
-καθαρό βάρος.  
Χτυπημένες, οξειδωμένες και διογκωμένες συσκευασίες δεν παραλαμβάνονται. 
Το προϊόν πρέπει να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που να 
υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωσή του. 
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Ξύδι  
Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά 
σταφύλια ή από ξερή σταφίδα  
πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις.  
Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 
Κ.Τ.Π περί επισήμανσης.  
Να διατίθενται σε συσκευασία των 350-400 ml σε πλαστική φιάλη. 
 
Λοιπά είδη παντοπωλείου 
(Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση). 
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. 


