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ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Αρµόδιος για πληροφορίες
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procurement@ekfrasi.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας και Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης όπως και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής προσφορών για τη συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία (αίτηση, υποδείγµατα) διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση http://ekfrasi.gr/diagonismoi/
σε ηλεκτρονική µορφή.

1.3
1.3.1

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισµός ϑα διεξαχθεί µε τον µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 58.000,00 e(καθαρή αξία, δεν περιλαµβάνει ΦΠΑ)

1.3.2

Χρηµατοδότηση της σύµβασης

Φορέας Χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του έργου «∆οµή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Κυψέλη», είναι από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείο Ασύλου Μετανάστευσης και ΄Ενταξης µε
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου Μετανάστευσης και ΄Ενταξης Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου) και από εθνικούς πόρους από το Εθνικό Πρόγραµµα
Ταµείο Ασύλου Μετανάστευσης

1.4

Συνοπτική Περιγραφή ϕυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι Προµήθεια και Συστηµατική Παράδοση Τροφίµων Νωπών και Μακράς ∆ιάρκειας.
Η ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία οργανώνεται σε δεκατέσσερις (14) ∆ιακριτές Οµάδες, ως εξής :
ΟΜΑ∆Α 1 (΄Οσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)
ΟΜΑ∆Α 2 (Μακράς ∆ιαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)
ΟΜΑ∆Α 3 (Μακράς ∆ιαρκείας - Ροφήµατα και καφέδες)
ΟΜΑ∆Α 4 (Μακράς ∆ιαρκείας - Συσκευασµένα τρόφιµα)
ΟΜΑ∆Α 5 (Μακράς ∆ιαρκείας - Είδη πρωινού)
ΟΜΑ∆Α 6 (Τυριά, Τυροκοµικά και Αλλαντικά)
ΟΜΑ∆Α 7 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)
ΟΜΑ∆Α 8 (Νερά και αναψυκτικά)
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ΟΜΑ∆Α 9 (Κρέας, Βόιο Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγµένο)
ΟΜΑ∆Α 10 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγµένα)
ΟΜΑ∆Α 11 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγµένων)
ΟΜΑ∆Α 12 (Είδη οπωροπωλείου, ϕρούτα και λαχανικά)
ΟΜΑ∆Α 13 (Λαχανικά κατεψυγµένα)
ΟΜΑ∆Α 14 (Είδη άρτου και Ϲύµες)
Οι παραδόσεις ϑα οργανωθούν και ϑα υλοποιούνται, τµηµατικά, στον Ξενώνα του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. επί της οδού
Σποράδων 29, στη Κυψέλη.
Κάθε Υποψήφιος µπορεί να υποβάλει προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, σε µία ή σε περισσότερες
«Οµάδες», καλύπτοντας όλα τα επιµέρους προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη «Οµάδα».
Για την οικονοµική προσφορά χρησιµοποιείται αποκλειστικά το Πρότυπο ΄Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που
διατίθεται ηλεκτρονικά (ϐλ. παράρτηµα Γʹ). Το πρότυπο (σε επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή) πρέπει να συµπληϱωθεί, δηλώνοντας τον αριθµό των οµάδων για τις οποίες δίνεται η προσφορά και αναγράφοντας την τιµή για κάθε
προϊόν της οµάδας, στην αντίστοιχη µονάδα µέτρησης που Ϲητείται.
Στον Φάκελο Οικονοµικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά µόνο. Προσφορές που δεν είναι σωστά
συµπληρωµένες ϑα απορρίπτονται ως ελλείπεις.
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται σε καθαρό ποσό Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες
ΕΥΡΩ (δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.), και τα ακόλουθα επιµέρους κριτήρια κατακύρωσης για τα είδη της κάθε
οµάδας είναι :
Η συµφερότερη τιµή όπως προκύπτει από την προσφερθείσα έκπτωση σε κάθε οµάδα, επί της µέσης τιµής όπως
αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιµών Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (www.gge.gov.gr), ήτοι,
για κάθε ένα από τα Ϲητούµενα προϊόντα κάθε µιάς οµάδας, ϑα λαµβάνονται οι τιµές από το Παρατήρηριο Τιµών
Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπως προσδιορίζονται
αυτές (µεγίστη, ελαχίστη) την 25η κάθε µηνός 1 . Κατόπιν, ϑα γίνεται άθροιση της µεγίστης και ελαχίστης τιµής και
διαίρεση δια του αριθµού δύο (2). Η τιµή που ϑα προκύπτει για το προϊόν, ϑα αποτελεί την µέση τιµή προϊόντος
επί της οποίας ϑα εφαρµόζεται η ενιαία έκπτωση που προσφέρθηκε για όλα τα προϊόντα της οµάδας. Το αποτέλεσµα
αποτελεί την συµβατική τιµή του προϊόντος και η συµβατική τιµή ϑα έχει εφαρµογή για όλες τις παραδόσεις του
εποµένου µηνός. Η διαδικασία αυτή ϑα επαναλαµβάνεται µηνιαία, έτσι ώστε να προσδιορίζονται οι τιµές κάθε ενός
από τα προϊόντα που Ϲητούνται για παράδοση εντός του εποµένου µηνός από τον προσδιορισµό.
Τα είδη ανά οµάδα περιγράφονται στο αντίστοιχο παράρτηµα Αʹ.
Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προµήθεια προϊόντων, περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο Παράρτηµα Βʹ.
Οι ποσότητες που ϑα προµηθευτεί το Ε.Κ.Π.Ε.ΠΕ. είναι οι εκτιµώµενες για το χρονικό διάστηµα από 1/6/2019
έως και 29/02/2020 και δεν είναι δεσµευτικές για τον Κύριο του ΄Εργου.
Σηµειώνεται ότι σε µερικές οµάδες ϑα γίνονται παραγγελίες λαµβάνοντας υπόψιν την εποχικότητα των ειδών (π.χ.
οµάδα Ιχθύων, νωπών και κατεψυγµένων, Είδη οπωροπωλείου, ϕρούτα - λαχανικά κλπ).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµέρα υπογραφής της/των συµβάσης/εων έως 29/02/2020, µε πιθανή
παράταση ενός (1) ηµςρολογιακού µηνός.

1.5

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο όπως αναφέρονται
στους Γενικούς ΄Ορους ∆ιαγωνισµών και τους ακόλουθους ειδικότερους Νόµους και Κανονισµούς :
1. Τον Κώδικα τροφίµων και ποτών, όπως ισχύει σήµερα.
1

σε περίπτωση που η ηµέρα αυτή είναι αργία ή δεν υπάρχουν τιµές για το προϊόν, ϑα λαµβάνονται οι τιµές της αµέσως προηγούµενης ηµέρας
για την οποία υπάρχουν τιµές
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2. Το Π.∆. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εµπορία
γάλακτος και προϊόντων µε ϐάση το γάλα».
3. Το Π.∆. 203/98 Τροποποίηση και συµπλήρωση του προεδρικού διατάγµατος 410/94 «Υγειονοµικοί όροι παϱαγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του
Συµβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγµάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α)
».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ϱυθµίσεις ϑεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α/ 23-12-1994 «Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης
στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 203/1998 και 79/2007. Των
κανονισµών της Ε.Ο.Κ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου).
6. Των Π.∆. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α/ 27-08-1996 «Υγειονοµικοί όροι για την παραγωγή και εµπορία νωπού
κρέατος πουλερικών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/116 Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου», καν. Ε.Ο.Κ. 543/08
(κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/1706- 2011 Αγορανοµική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β/0810-2012), «Υγειονοµική διάταξη Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων &
ποτών».
7. Του Ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α/ 09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις ».

1.6

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη
το αργότερο µέχρι τις 4/06/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., οδός Οµήρου 54, 106
72 Αθήνα. Οι προσφορές είτε κατατίθενται ιδιοχείρως, από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή εκπρόσωπο
αυτού που έχει νόµιµα εξουσιοδοτηθεί για την κατάθεση της προσφοράς, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε δαπάνες
και επιµέλεια του συµµετέχοντος στην ανωτέρω διεύθυνση. Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές που αποστέλλονται
ταχυδροµικά πρέπει να παραληφθούν πριν τις 10:00 της ηµέρας του διαγωνισµού.
Προσφορές που ϑα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται
ως εκπρόθεσµες.

1.7

∆ηµοσιότητα

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση του http://www.ekfrasi.gr/diagonismoi/
και σε ηλεκτρονική µορφή.

1.8

Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να Ϲητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή µε email) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 25/05/2019 ώρα 14:00. Στις 28/05/2019
ϑα ακολουθήσει γραπτή ανακοίνωση που ϑα συµπεριλαµβάνει όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και τις απαντήσεις που δόθηκαν.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(e-mail) προς τη διεύθυνση : procurement@ekfrasi.gr
Το Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφεϱόµενοι οικονοµικοί ϕορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) ΄Οταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και Ϲητήθηκαν από τον οικονοµικό ϕορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.
4

ϐ) ΄Οταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης ϑα είναι ανάλογη
µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που Ϲητήθηκαν ή των αλλαγών.

΄Οταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν Ϲητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.

1.9

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί ϕορείς δεσµεύονται ότι :

α) τηρούν και ϑα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικής, ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν ϑεσπιστεί µε το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
ϐ) δεν ϑα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

1.9.1

Εµπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Φορέα Ανάθεσης, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληϱοφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το
προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από
τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Φορέας που αναθέτει δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
Ϲηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του
απέναντι στον Φορέα που αναθέτει και δεν δεσµεύει το Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή του, ϱητή προς τούτο, συναίνεση.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1
2.1.1

Γενικές Πληροφορίες
΄Εγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα :

1. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής,
2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
3. Τα έντυπα υποβολής συµπληρωµένα (Αίτηση, ∆ικαιολογητικά, ΄Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς)

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

΄Ολα τα έγγραφα της σύµβασης καθώς και το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη
διεύθυνση του http://www.ekfrasi.gr/diagonismoi/ι και σε ηλεκτρονική µορφή.

5

Ο οικονοµικός ϕορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί ϕορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.

2.1.3

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.

2.2
2.2.1

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν ϕυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις ϕυσικών ή/και νοµικών προσώπων,
και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ;;.

2.2.2

Λόγοι αποκλεισµού

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό :

1. ΄Οσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συµµετοχής, •
2. ΄Οσοι δεν καταθέσουν και δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούν τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, •
3. ΄Οσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι
υπάρχει εις ϐάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω
λόγους :
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
ϐ) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
ε) Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
4. • ΄Οσα ϕυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, •
5. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της, •
6. ΄Οσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε ΄Ενωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζοµένων.
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2.2.3

Φάκελος Συµµετοχής

Α. ∆ικαιολογητικά (σε ξεχωριστό ϕάκελο µε την ονοµασία «∆ικαιολογητικά» )
Ο ϕάκελος ϑα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Συµπληρωµένη την Αίτηση Συµµετοχής (υπάρχει υπόδειγµα)
2. Φορολογική Ενηµερότητα
3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα
4. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τον προµηθευτή :
– ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
– ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου
τοµέα.
– Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
– Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναϑέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού.
5. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων :
– Τα προϊόντα που προσφέρονται συνάδουν µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παϱάτηµα της ∆ιακήρυξης.
6. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει τις συσκευασίες στις οποίες ϑα διατίθενται τα προϊόντα
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Β Οικονοµική Προσφορά (σε ξεχωριστό ϕάκελο µε την ονοµασία «Οικονοµική Προσφορά» ) Ο ϕάκελος ϑα πρέπει να
περιλαµβάνει συµπληρωµένο το Πρότυπο ΄Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο
κατάλληλα.
Ο Συνολικός Φάκελος υποβολής ϑα πρέπει να περιλαµβάνει τους δυο ϕακέλους (∆ικαιολογητικά, Οικονοµική
Προσφορά) και να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισµού, καθώς και τα στοιχεία του προµηθευτή. Σε περίπτωση
που ο ϕάκελος µε τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρης η Οικονοµική Προσφορά δεν αποσφραγίζεται.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά : ϐάσει προσφερόµενης έκπτωσης επί της µέσης τιµής κάθε προϊόντος, όπως αυτή (δηλ. η µέση τιµή) προκύπτει µηνιαία από το
www.gge.gov.gr.

2.4
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς ϑεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, προκειµένου να είναι έγκυρη η υποβολή της
προσφοράς ϑα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο του αρµοδίου οργάνου (π.χ. ∆.Σ. σε περίπτωση Α.Ε.) από το οποίο να
προκύπτει ϱητά ότι εγκρίνεται η συµµετοχή στον διαγωνισµό καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ταχυδροµική υπηρεσία
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., Οµήρου 54, 106 72 Αθήνα.
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές πρωτοκολλώνται. Προσφορές που πρωτοκολλώνται µετά την ορισµένη κατά
το άρθρο της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται
µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. όπου γίνεται και χρονοσήµανση.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη
όµως προϋπόθεση ότι ϑα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής
τους που ανααγράφεται ανωτέρω.
2
(Εάν οι συσκευασίες που προσφέρει ο προµηθευτής δεν είναι εντός των ορίων που περιγράφει η παρούσα διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
προσφορά ϑα απορρίπτεται. Οµοίως, εάν η περιγραφή της συσκευασίας δεν είναι επαρκής η προσφορά ϑα απορρίπτεται). Συντάσσεται από τον
προµηθευτή.
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∆ε ϑα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα ακόµη
και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη ϕέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο
των ϕακέλων που τη συνοδεύουν.

2.4.2

Περιεχόµενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε
ενιαίο σφραγισµένο ϕάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος ϕάκελος περιέχει δυο (2) επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους ϕακέλους, δηλαδή :
• Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται Τα
δικαιολογητικά ϑα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που Ϲητούνται.
• Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήϕιου Αναδόχου.

2.4.3

Λόγοι απόρριψης προσφορών

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. ΄Ελλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού Ϲητείται.
2. ΄Ελλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή ϑα Ϲητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά ϑα απορρίπτεται.
8. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

2.4.4

Χρονική ισχύς προσφορών

Η χρονική ισχύς των προσφορών ϑα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια από 01/04/2019 έως και 29/02/2020. Ο Φοϱέας Ανάθεσης έχει το δικαίωµα να παρατείνει, µονοµερώς και µε τους αυτούς όρους, για ένα (1) ηµερολογιακό µήνα
πέραν της λήξεως της συµβάσεως, προκειµένου να µην αντιµετωπισθεί πρόβληµα τροφοδοσίας στην ∆οµή Φιλοξενείας.
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3.1

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ• ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισµού γίνεται µε κριτήριο την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο ϐάσει τιµής. Γίνονται δεκτές προσφορές για µία / περισσότερες ή όλες τις Οµάδες ειδών όπως αυτές
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προσδιορίζονται στη συνέχεια. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται για κάθε Οµάδα χωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο ϐάσει τιµής. Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά το
σύνολο των ειδών της οµάδας. Προσφορές που δεν αναφέρουν τιµές για όλα τα είδη µιας οµάδας δεν ϑα αξιολογούνται.
Η σύγκριση των προσφορών ϑα γίνεται µε ϐάση την συνολική έκπτωση που προσφέρεται ανά οµάδα προϊόντων
και ανακηρύσσεται προσωρινός µειοδότης για κάθε οµάδα, ο υποψήφιος ανάδοχος που προσέφερε την µεγαλύτερη
έκπτωση.
Η κατακύρωση οµάδας τελικά γίνεται στον Προµηθευτή ή Προµηθευτές, Συνεταιρισµό ή στην ΄Ενωση Προµηθευτών, του οποίου/των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή µε ϐάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, ο οποίος/οι οποίοι προσέφερε/ προσέφεραν ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον/στους Ανάδοχο/ους, η Σύµβαση ϑεωρείται ότι έχει
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν ϑα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος ϑα υποβάλει τέτοιας ϕύσης προτάσεις,
δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.

3.2

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Ο Φορέας που αναθέτει, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα :
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
ϐ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
προδιαγραφών της διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον
ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων.

3.3

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων - Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης

Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των προσφορών ϑα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. στη διεύθυνση
http://www.ekfrasi.gr/diagonismoi/ και ϑα αναφέρει τους επιτυχόντες προµηθευτές, καθώς και τις εκπτώσεις που
προσφέρθηκαν για κάθε είδος των επιτυχόντων προµηθευτών.
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα/ τους επιλεγέντες στα
στοιχεία επικοινωνίας που έχει/έχουν δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική
Σύµβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία
δέσµευση για τον Φορέα που αναθέτει.
Η Σύµβαση που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήϑειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε ϐάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά ϕθίνουσα σειρά ιεραρχίας και ισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης. Στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, ο Φορέας που αναθέτει ϑα υπογράψει σύµβαση µε τον
επόµενο υποψήφιο Ανάδοχο.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
ύψους 5% του συνολικού ποσού της σύµβασης. Η Χρονική διάρκεια πρέπει να έχει ισχύ 30 ηµερών µετά την λήξη
της σύµβασης. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύµβασης κατατίθεται νέα εγγυητική επιστολή.
Η Σύµβαση ϑα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε ϐάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και
την Προσφορά του Ανάδοχου, ϑα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης ϑα είναι η ελληνική. Το
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σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) ϑα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχου, το κόστος αυτό ϑα ϐαρύνει τον Ανάδοχο.

3.4

Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει.
Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε ϐάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.

4

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός
Κώδικας.

4.2

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
µόνο ως προς την αυξοµείωση ποσοτήτων ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της ∆οµής Φιλοξενείας στη Κυψέλη.
Συγκεκριµµένα, επιτρέπεται, κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής η αυξοµείωση κάθε είδους (µέχρι της
ολικής απαλοιφής ή της αύξησης σε ποσοστό 200% λόγω των αναγκών της ∆οµής) χωρίς, όµως, το συνολικό συµβατικό
αντικείµενο να µειωθεί πέραν του 75% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου ή του 150% αυτού.

4.3

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που ϑα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
ϐ) ο ανάδοχος ϑα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε τις προϋποϑέσεις της παρούσας διακήρυξης,
γ) ο ανάδοχος, κατά σύστηµα, παραδίδει προϊόντα εκτός προδιαγραφής, επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία, ή σε
ποσότητες που υπολείπονται των συµβατικώς οριζοµένων.

5

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωµής

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συµβατικό ποσό της πραγµατοποιηθείσας εργασίας µε ϐάση την οικονοµική
προσφορά του και τον αντίστοιχο ΦΠΑ όπως ορίζεται κατά την ηµέρα παράδοσης των προϊόντων.
Η πληρωµή του Αναδόχου ϑα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των «Συµβατικών Τµηµατικών Παραδόσεων» των προϊόντων και µε την κατάθεση όλων των προβλεπόµενων στο νόµο παραστατικών από τον προµηθευτή στην
Υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι • και εγκρίσεις. Οι πληρωµές ϑα γίνονται ανάλογα µε την
χρηµατοροή του προγράµµατος.

10

5.2

Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών

Τα είδη ϑα παραδίδονται συσκευασµένα µε ϕροντίδα, παρουσία και έξοδα του προµηθευτή σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και ώρες στη δοµή ϕιλοξενίας των ανηλίκων.
Το τελικό Πρόγραµµα διανοµής ϑα συµφωνείται µεταξύ του Φορέα που αναθέτει και του Προµηθευτή, τουλάχιστον
1 µε 2 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την Παράδοση.
Οι ηµεροµηνίες παραδόσεων ϑα τηρούνται αυστηρά (τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα).

5.3

Παραλαβή ειδών

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής

5.4

Ποιοτικός ΄Ελεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων • - ∆ειγµατοληψίες

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και ϐ) Εργαστηριακό.
1. Ο Μακροσκοπικός περιλαµβάνει ότι παρατηρείται διά γυµνού οφθαλµού και διενεργείται από την Επιτροπή
Παραλαβής.
2. Ο Εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής), περιλαµβάνει χηµική, µικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγµάτων και
η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής
όποτε αυτή κρίνει σκόπιµο.
3. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπής Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήµανσης, λανθασµένες ενδείξεις κλπ) ή επιβλαβές (ουσιώδεις
µακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόµων ή ξένων σωµάτων κ.τ.λ.) δύναται να µην το επιστρέψει στον προµηθευτή αλλά και να καλέσει τον αρµόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χηµικό της αρµόδιας υπηρεσίας, ανάλογα
µε το είδος του προϊόντος, προκειµένου να αποφανθεί σχετικά.
4. Σε περίπτωση που, ο αρµόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή µπορεί να παραλάβει το
προϊόν µε επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειµένου να εξετασθεί την επόµενη µέρα.
5. Η δειγµατοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την επιτροπή παραλαβής της υπηϱεσίας ή καλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες
6. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή µη του προϊόντος, ϑα αποστέλλονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία κλπ) για τον απαιτούµενο
χαρακτηρισµό.
7. ΄Οταν διενεργείται δειγµατοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προµηϑευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος ϑα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση
που ο προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, η
Επιτροπή σηµειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και
διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία.
8. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγµατοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί δειγµατοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση µικροβιολογικού ή τοξικολογικού
ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ) τα οριζόµενα στις ισχύουσες Υγειονοµικές ή Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις. Σηµειώνεται
ότι, εάν Ϲητηθεί, παραδίδεται και στον προµηθευτή όµοιο δείγµα, επίσηµα σφραγισµένο, το οποίο ϑα καταχωϱείται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
9. Ο προµηθευτής ϐαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγµατοληψίας ανεξαρτήτως αποτελέσµατος.
10. Ο προµηθευτής ϑα πρέπει να προσκοµίζει, όταν του Ϲητηθεί από την επιτροπή παραλαβής, ϕωτοαντίγραφο του
Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές εκθέσεις
που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν µεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύµβασης. Θα
πρέπει να προσκοµίζει ανάλυση τροφίµων, από εγκεκριµένο εργαστήριο ελέγχου τροφίµων, εφόσον επίσης του
Ϲητηθεί.
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5.5

Απόρριψη συµβατικών υλικών • πληµµελής ποιότητα - Αντικατάσταση

Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προµήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα προϊόντα επιστρέφονται
στον προµηθευτή προς αντικατάσταση. Εάν αδυνατεί ο προµηθευτής να αντικαταστήσει τα προϊόντα λύεται η σύµβαση.

5.6

Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

5.7

Αναπροσαρµογή τιµής

Ως τιµές προσφοράς ορίζονται αυτές που ϑα προκύπτουν µηνιαία µετά την εφαρµογή της έκπτωσης.

5.8

∆ιάρκεια της Σύµβασης

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται από την ηµέρα υπογραφής έως τις . . . Οι συµβάσεις δύνανται
να ανανεωθούν για επιπλέον χρονικό διάστηµα, έως και ένα (1) ηµερολογιακό µήνα, υπό τους ίδιους όρους και µε τις
ίδιες τιµές προσφοράς.
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Αʹ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Πίνακας ειδών προς προµήθεια και ενδεικτικών ποσοτήτων

CPV
15800000-6
03212220-8
03212211-2
03212212-9
03212220-8
03212220-8
03212220-8
03212220-8
15851100-9
15851100-9
15851100-9
15851100-9
15851100-9
15851100-9
15851100-9
15600000-4
03211300-6
03211300-6
15800000-6
15800000-6
15511600-9
15511210-8
15500000-3
15512900-9
15800000-6
15831000-2
15831000-2
15612130-1
15612190-9
15800000-6
15625000-5
15625000-5
15332200-6
15800000-6
15800000-6
15800000-6
15332240-8
15332261-1
15841000-5
15842100-3
15800000-6
15863100-6
15863200-7
15861000-1
15861000-1
15861200-3
15840000-8
15800000-6
15800000-6
15871250-1
15871230-5
15331430-0
15872400-5
15871100-5
03222400-7

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

Είδος

Μον. Μέτρησης Ποσότης
ΟΜΑ∆Α 1 (΄Οσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)
Φασόλια µέτρια (σακί)
ΚΙΛΟ
100
Φακή ψιλή (σακί)
ΚΙΛΟ
100
Ρεβίθια (σακί)
ΚΙΛΟ
50
Φασόλια γίγαντες
ΚΙΛΟ
5
Φάβα πράσινη συσκευασµένη
ΚΙΛΟ
10
Φάβα κίτρινη (σακουλάκι)
ΚΙΛΟ
10
Φασόλια µαυροµάτικα
ΚΙΛΟ
10
Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6
ΚΙΛΟ
210
Μακαρόνι Κοφτό
ΚΙΛΟ
90
Μακαρόνι Κριθαράκι (µέτριο)
ΚΙΛΟ
75
Μακαρόνι Τρυπητό Νο 10
ΚΙΛΟ
30
Μακαρόνι Βίδες
ΚΙΛΟ
75
Μακαρόνι Πένες
ΚΙΛΟ
75
Μακαρόνι Φιδές ψιλός
ΚΙΛΟ
15
Πλιγούρι
ΚΙΛΟ
125
Ρύζι κίτρινο (Α΄ ποιότητας)
ΚΙΛΟ
300
Ρύζι λευκό (Α΄ ποιότητας)
ΚΙΛΟ
100
ΟΜΑ∆Α 2: Μακράς ∆ιαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής
΄Ανθος αραβοσίτου (ϐανίλια/σοκολάτα)
ΚΙΛΟ
7
Συµπυκνωµένο Γάλα (τύπου εβαπορέ)
ΚΙΛΟ
140
Γάλα µακράς διαρκείας
ΤΕΜ
2880
Ζαχαρούχο γάλα
ΚΙΛΟ
40
Σαντυγί Ϲαχαροπλαστικής σε µεταλλικό κουτί (ερµολ)
ΚΙΛΟ
30
Κρέµα Ϲαχαροπλαστικής
ΚΙΛΟ
10
Ζάχαρη Κρυσταλλική
ΚΙΛΟ
1000
Ζάχαρη ΄Αχνη
ΚΙΛΟ
40
Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)
ΚΙΛΟ
800
Αλεύρι ϕαρίνα
ΚΙΛΟ
75
Αλεύρι Καλαµποκιού
ΚΙΛΟ
25
Σιµιγδάλι ψιλό
ΚΙΛΟ
75
Σιµιγδάλι χονδρό
ΚΙΛΟ
75
Μαρµελάδες (όλες οι γεύσεις)
ΚΙΛΟ
60
Σιρόπι µε άρωµα µελιού
ΚΙΛΟ
25
Μπέικιν Πάουντερ (ϕακελάκι)
ΚΙΛΟ
8
Μαγειρική Σόδα
ΚΙΛΟ
30
Ζελέ (όλες οι γεύσεις)
ΚΙΛΟ
3
Φυστικοβούτηρο
ΚΙΛΟ
5
Κακάο σκόνη
ΚΙΛΟ
15
Κουβερτούρα (72% κακάο)
ΚΙΛΟ
20
ΟΜΑ∆Α 3 Μακράς ∆ιαρκείας - Ροφήµατα και καφέδες
Πράσινο Τσάι (ϕακελάκια)
ΚΙΛΟ
5
Τσάι µαύρο (σε ϕακελάκια)
ΚΙΛΟ
25
Καφές Ελληνικός
96 γρ.
15
Καφές ϕίλτρου
500 γρ.
10
Νες Καφέ (χύµα)
1000 γρ.
25
Σοκολάτα ϱόφηµα
1000 γρ.
25
ΟΜΑ∆Α 4 (Μακράς ∆ιαρκείας - Συσκευασµένα τρόφιµα)
Χυµός Λεµόνι (΄Αρτυµα Λεµονιού)
ΛΙΤΡΑ
300
Μουστάρδα
ΚΙΛΟ
25
Κέτσαπ
ΚΙΛΟ
250
Μανιτάρια κονσέρβα
ΚΙΛΑ
10
Αλάτι (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
250
Ξύδι από κρασί
ΛΙΤΡΑ
50
Ελιές πράσινες
ΚΙΛΟ
15
συνεχίζεται ...
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CPV
03222400-7
15411110-6
15411100-3
15331427-6
15331427-6
15331428-3
15331428-3
15241400-3
15241400-3
15241400-3
15241400-3
15331400-1
15891610-9
15891610-9
15891610-9
15871273-8
15871273-8
15800000-6
15800000-6
15820000-2
15820000-2
15820000-2
15820000-2
15820000-2
15820000-2
15312300-1
03211900-2
03211000-3
03211000-3
03140000-4
15131000-5
15540000-5
15543000-6
15542300-2
15551300-8
15530000-2
15530000-2
15530000-2
15872000-1
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15872200-3
15332410-1
15332310-0
15332310-0
15332310-0
15332310-0

Α/Α
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Πίνακας 1 – συνέχεια από την προηγούµενη
Είδος
Μον. Μέτρησης Ποσότης
Ελιές µαύρες
ΚΙΛΟ
15
Ελαιόλαδο
ΛΙΤΡΑ
500
Ηλιέλαιο
ΛΙΤΡΑ
150
Τοµατοπολτός (µικρός)
ΚΙΛΟ
125
Τοµατοπολτός (µεγάλος)
ΚΙΛΟ
75
Ντοµατάκι κονκασέ κονσέρβα
ΚΙΛΟ
125
Ντοµατάκι κονκασέ
ΚΙΛΟ
45
Τόνος κονσέρβα σε λάδι (µεγάλος)
ΚΙΛΟ
250
Τόνος κονσέρβα σε νερό (µεγάλος)
ΚΙΛΟ
250
Τόνος κονσέρβα σε λάδι (µικρός)
ΚΙΛΟ
20
Τόνος κονσέρβα σε νερό (µικρός)
ΚΙΛΟ
20
Ντολµαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα)
ΚΙΛΟ
30
Ζωµός λαχανικών (κύβος συµπυκνωµένος)
ΚΙΛΟ
8
Ζωµός κότας (κύβος συµπυκνωµένος)
ΚΙΛΟ
8
Ζωµός ϐοδινού (κύβος συµπυκνωµένος)
ΚΙΛΟ
8
Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου)
ΚΙΛΟ
12
Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου)
ΚΙΛΟ
120
Τριµµένη ϕρυγανιά
ΚΙΛΟ
25
ΟΜΑ∆Α 5 (Μακράς ∆ιαρκείας - Είδη πρωινού)
Κρουασάν σοκολάτα
ΚΙΛΟ
170
Κρουασάν
ΚΙΛΟ
170
Μπισκότα γεµιστά σοκολάτας
ΚΙΛΟ
250
Πραλίνα ϕουντουκιού τύπου merenda
ΚΙΛΟ
12
Πραλίνα ϕουντουκιού τύπου merenda
ΚΙΛΟ
100
Σοκοφρέτες
ΚΙΛΟ
15
Πατατάκια
ΚΙΛΟ
20
Παστέλι
ΚΙΛΟ
8
∆ηµητριακά (τύπου κόρν ϕλεικς)
ΚΙΛΟ
50
∆ηµητριακά µε σοκολάτα (τύπου κορν ϕλεικς)
ΚΙΛΟ
20
ΟΜΑ∆Α 6 (Τυριά, Τυροκοµικά και Αλλαντικά)
Γαλοπούλα καπνιστή (σε ϕέτες)
ΚΙΛΟ
250
Gouda σε ϕέτες
ΚΙΛΟ
300
Gouda τριµµένο συσκευασµένο
ΚΙΛΟ
300
Τυρί «ϕέτα ΠΟΠ»
ΚΙΛΟ
180
Γιαούρτι αγελάδος
ΚΙΛΟ
85
Βούτυρο ελαφρύ (soft)
ΚΙΛΟ
15
Μινερβίνη
ΚΙΛΟ
30
Βούτυρο
ΚΙΛΟ
170
ΟΜΑ∆Α 7 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)
Κάρυ (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
15
Μπούκοβο καυτερό (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
15
Κανέλα ξύλο (συσκευασµένη)
ΚΙΛΟ
8
Πιπέρι τσίλι (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
15
Πάπρικα γλυκιά (συσκευασµένη)
ΚΙΛΟ
15
Γαρύφαλο τριµµένο (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
8
Γαρύφαλο ολόκληρο (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
8
Μοσχοκάρυδο τριµµένο (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
8
Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
5
Μπαχάρι τριµµένο (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
8
Κύµινο (συσκευασµένο)
ΚΙΛΟ
15
Βανίλιες
ΚΙΛΟ
3
Ξινό
ΚΙΛΟ
5
Ινδοκάρυδο
ΚΙΛΟ
80
Σταφίδα
ΚΙΛΟ
25
Φυστίκια αράπικα
ΚΙΛΟ
25
Καρύδια
ΚΙΛΟ
25
Αµύγδαλα
ΚΙΛΟ
25
Αµύγδαλο ϕιλέ
ΚΙΛΟ
25
συνεχίζεται ...
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CPV
15332410-1
15872200-3
15900000-7
15982000-5
15982000-5
15982000-5
15982000-5
15321100-5
15321100-5
15321000-4
15321000-4
15981100-9
15981100-9
15981100-9
15100000-9
15111000-9
15111000-9
15131620-7
15115100-8
15117000-1
15115100-8
15111000-9
15100000-9
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
15112000-6
03142500-3
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
03311000-2
15221000-3
15221000-3
15221000-3
15221000-3
15221000-3
03220000-9
03212100-1
03221113-1

Α/Α
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2

Πίνακας 1 – συνέχεια από την προηγούµενη
Είδος
Μον. Μέτρησης Ποσότης
Χουρµάδες
ΚΙΛΟ
25
Σουσάµι
ΚΙΛΟ
15
ΟΜΑ∆Α 8 (Νερά και αναψυκτικά)
Αναψυκτικό ,τύπου cola (κανονική)
ΤΕΜΑΧΙΑ
420
Αναψυκτικό , τύπου cola light
ΤΕΜΑΧΙΑ
45
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα fanta
ΤΕΜΑΧΙΑ
45
Αναψυκτικό Sprite
ΤΕΜΑΧΙΑ
45
Χυµός Πορτοκάλι
ΤΕΜΑΧΙΑ
60
Χυµός Πορτοκάλι
ΤΕΜΑΧΙΑ
60
Χυµός Ανάµεικτος
ΤΕΜΑΧΙΑ
2160
Χυµός Ανάµεικτος
ΤΕΜΑΧΙΑ
60
Νερό
ΤΕΜΑΧΙΑ
500
Νερό
ΤΕΜΑΧΙΑ
150
Νερό
ΤΕΜΑΧΙΑ
1500
ΟΜΑ∆ΑΣ 9 (Κρέας, Βόειο, Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων)
Βόειο κρέας νωπό
ΚΙΛΟ
100
Βόειο κρέας νωπό
ΚΙΛΟ
100
Κιµάς ϐόειος (κατεψυγµένος)
ΚΙΛΟ
500
Αρνάκι γάλακτος
ΚΙΛΟ
150
Γίδα
ΚΙΛΟ
150
Πρόβατο
ΚΙΛΟ
150
Συκώτι ϐόειο νωπό
ΚΙΛΟ
50
ΟΜΑ∆Α 10 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγµένα)
Κοτόπουλο νωπό
ΚΙΛΟ
250
Μπούτι κοτόπουλο (νωπό)
ΚΙΛΟ
650
Μπούτι κοτόπουλο (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
650
Φιλέτο κοτόπουλο (νωπό)
ΚΙΛΟ
350
Φιλέτο κοτόπουλο (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
350
Συκωταριά κοτόπουλο
ΚΙΛΟ
50
Παιδάκια κοτόπουλο
ΚΙΛΟ
100
Κιµάς κοτόπουλο
ΚΙΛΟ
100
Ρολό κοτόπουλο (νωπό)
ΚΙΛΟ
100
Σουβλάκι κοτόπουλο
ΚΙΛΟ
50
Αυγά (νωπά)
ΤΕΜΑΧΙΟ
4000
ΟΜΑ∆Α 11 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγµένων)
Γαύρος (νωπός)
ΚΙΛΟ
100
Σαρδέλα (νωπή)
ΚΙΛΟ
100
Μπακαλιαράκια (νωπά)
ΚΙΛΟ
100
Μπακαλιάρος (νωπός)
ΚΙΛΟ
100
Κουτσοµούρα µικρή (νωπή)
ΚΙΛΟ
100
Κουτσοµούρα µεσαία (νωπή)
ΚΙΛΟ
100
Κουταβάκια (νωπά)
ΚΙΛΟ
100
Κολιός (νωπός)
ΚΙΛΟ
100
Παλαµίδα (νωπή)
ΚΙΛΟ
100
Καλαµάρια (νωπά)
ΚΙΛΟ
50
Θράψαλα (νωπά)
ΚΙΛΟ
50
Κεφάλια (νωπά)
ΚΙΛΟ
50
Τσιπούρα (νωπή, ιχθυοτροφείου)
ΚΙΛΟ
100
Λαυκάκι (νωπό, ιχθυοτροφείου)
ΚΙΛΟ
50
Ζαργάνα (νωπή)
ΚΙΛΟ
50
Γλώσσες (κατεψυγµένες)
ΚΙΛΟ
50
Βακαλάος (κατεψυγµένος)
ΚΙΛΟ
50
Ψαροκροκέτες (κατεψυγµένες)
ΚΙΛΟ
100
Καλαµαράκι ϱοδέλα (κατεψυγµένα)
ΚΙΛΟ
100
Σουπιά ϱοδέλα (κατεψυγµένη)
ΚΙΛΟ
50
ΟΜΑ∆Α 12 (Είδη οπωροπωλείου, ϕρούτα και λαχανικά)
Πατάτες καθαρές
ΚΙΛΟ
1000
Κρεµύδια µεσαία
ΚΙΛΟ
400
συνεχίζεται ...
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CPV
03221000-6
03221270-9
03221000-6
03221000-6
03221000-6
03221310-2
03221000-6
03221250-3
03221230-7
03221230-7
03221230-7
03221240-0
03221112-4
03221000-6
03221000-6
03221000-6
03221420-6
03221000-6
03221000-6
03221000-6
03221260-6
03221260-6
03221000-6
03222000-3
03222111-4
15332180-9
03222321-9
03222321-9
03222321-9
03222321-9
03222313-0
03222220-1
03222220-1
03222210-8
03222340-8
03222322-6
03222000-3
03222332-9
03222000-3
03222118-3
03222240-7
03222333-6
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15331170-9
15810000-9
15811100-7
15811500-1
15811500-1
15821110-3
15811500-1
15811500-1
15812000-3
15811500-1

Α/Α
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Πίνακας 1 – συνέχεια από την προηγούµενη
Είδος
Μον. Μέτρησης Ποσότης
Σκόρδα µεσαία
ΚΙΛΟ
10
Αγγούρια
ΤΕΜΑΞΙΟ
400
Μαιντανός
ΚΙΛΟ
15
∆υόσµος
ΚΙΛΟ
10
΄Ανηθος
ΚΙΛΟ
10
Μαρούλι
ΚΙΛΟ
50
Μελιτζάνες
ΚΙΛΟ
100
Κολοκυθάκια
ΚΙΛΟ
100
Πιπεριές
ΚΙΛΟ
300
Πιπεριές ϕλωρίνης
ΚΙΛΟ
50
Πιπεριές καυτερές
ΚΙΛΟ
10
Ντοµάτες
ΚΙΛΟ
1400
Καρότα
ΚΙΛΟ
150
Πράσα
ΚΙΛΟ
100
Λάχανο λευκό
ΚΙΛΟ
300
Λάχανο κόκκινο
ΚΙΛΟ
200
Κουνουπίδι
ΚΙΛΟ
300
Σέληνο
ΚΙΛΟ
15
Κρεµµύδια ϕρέσκα
ΚΙΛΟ
10
Τζίντζερ
ΚΙΛΟ
3
Μανιτάρια πλευρώτους
ΚΙΛΟ
10
Μανιτάρια agaricus
ΚΙΛΟ
10
Πατζάρια (ϐολβός και ϕύλλα)
ΚΙΛΟ
75
Καρπούζι
ΚΙΛΟ
1500
Μπανάνες
ΚΙΛΟ
3500
Πεπόνι
ΚΙΛΟ
600
Μήλα κόκκινα
ΚΙΛΟ
350
Μήλα grenits
ΚΙΛΟ
50
Μήλα smith
ΚΙΛΟ
50
Μήλα starkin
ΚΙΛΟ
50
Φράουλες
ΚΙΛΟ
25
Πορτοκάλια για χυµό
ΚΙΛΟ
1500
Πορτοκάλια για ϕαγητό
ΚΙΛΟ
250
Λεµόνια
ΚΙΛΟ
150
Σταφύλια (όλα τα είδη)
ΚΙΛΟ
250
Αχλάδια
ΚΙΛΟ
250
Νεκταρίνια
ΚΙΛΟ
200
Ροδάκινα
ΚΙΛΟ
200
Κάστανα
ΚΙΛΟ
15
Ακτινίδια
ΚΙΛΟ
100
Μανταρίνια
ΚΙΛΟ
250
Κεράσια
ΚΙΛΟ
150
ΟΜΑ∆Α 13 (λαχανικά κατεψυγµένα)
Αρακάς (κατεψυγµένος)
ΚΙΛΟ
100
Φασολάκια (κατεψυγµένα)
ΚΙΛΟ
100
Μπάµιες (κατεψυγµένες)
ΚΙΛΟ
100
Μπάµιες µικρές (κατεψυγµένες)
ΚΙΛΟ
100
Ανάµεικτα Λαχανικά (κατεψυγµένα)
ΚΙΛΟ
30
Σπανάκι (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
75
Καλαµπόκι (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
25
ΟΜΑ∆Α 14 (Είδη άρτου και Ϲύµες)
΄Αρτος σε συσκευασία
ΚΙΛΟ
600
Ψωµί για τοστ (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
200
Ψωµάκι στρογγυλό τύπου ϐεργερ (νωπό)
ΚΙΛΟ
10
Φρυγανιές
ΚΙΛΟ
60
Αραβική πίτα συσκευασµένη (νωπή)
ΚΙΛΟ
600
Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγµένη)
ΚΙΛΟ
180
Κανταϊφι (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
20
Φύλλο Ϲύµης σφολιάτας ψιλό ϕύλλο πίτσας (κατεψυγµένο)
ΚΙΛΟ
50
συνεχίζεται ...
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CPV
15811500-1
15812000-3
15812000-3
15812000-3

Α/Α
9
10
11
12

Πίνακας 1 – συνέχεια από την προηγούµενη
Είδος
Φύλλο Ϲύµης κρούστα (κατεψυγµένο)
Τσουρέκι
Μελοµακάρονα
Κουραµπιέδες

17

Μον. Μέτρησης
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

Ποσότης
50
40
50
50

Βʹ
Βʹ.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Προδιαγραφές και περιγραφή ειδών
ΟΜΑ∆Α 1 (΄Οσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)

΄Οσπρια : Φασόλια µέτρια, ϕακές ψιλές, ϱεβίθια, ϕασόλια γίγαντες, ϕάβα πράσινη, ϕάβα κίτρινη, ϕασόλια µαυροµάτικα. Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 20 κιλών (σακί)
και 500 γρ. (σακουλάκι).
Ζυµαρικά : Μακαρόνι τρυπητό για παστίτσιο, σπαγγέτι, κοφτό, κριθαράκι µέτριο, ϐίδες, πένες, ϕιδές ψιλός. Τα
Ϲυµαρικά ϑα είναι παρασκευασµένα από σιµιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης µακαρονοποιΐας από
σκληρό σίτο και νερό χωρίς Ϲύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών ϑαλάµων µε ελαφρά ϑέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο,
να είναι σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Τα παραπάνω είδη ϑα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.
Πλιγούρι : Προϊόν του πυρήνα του σιταριού, ϑερµικά επεξεργασµένο που έχει υποστεί ξήρανση και ϑρυµµατισµό.
Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γρ. και να αναγράφεται σε αυτήν η
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς
πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη ϕέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Μακροχρόνια ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
Ρύζι : Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 20 κιλών (σακί).

Βʹ.2

ΟΜΑ∆Α 2 (Μακράς ∆ιαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)

΄Ανθος αραβοσίτου (ϐανίλια/σοκολάτα): Θα διατίθενται στη συσκευασία ϕακελάκι ϐάρους από 40 έως 60 γρ. Η
συνολική συσκευασία µπορεί να περιέχει περισσότερα ϕακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να περιγράφεται στις
παρατηρήσεις της οικονοµικής προσφοράς. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Συµπυκνωµένο Γάλα : Γάλα πλήρες συµπυκνωµένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά ϐάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά
ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού ϐάρους από 350 έως 450 γρ. σε µεταλλικά κουτιά και
µε εύκολο άνοιγµα (easyopen).
Γάλα µακράς διαρκείας : Γάλα αγελαδινό, µακράς διαρκείας, πλήρες, υπέρ-υψηλής ϑέρµανσης (ultra high temperature UHT (20-30 ηµερών), πλήρες (όπως καθορίζεται σήµερα από την νοµοθεσία), του οποίου η ποιότητα ϑα είναι
άριστη. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 L. Εξωτερικά της συσκευασίας, ϑα αναγράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης του γάλακτος, η οποία πρέπει να είναι 20-30 ηµερών εντός ψυγείου, επίσης ϑα αναγράφονται τα ϑρεπτικά
συστατικά ανά 100 τεξτλατινµλι γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, ϕώσφορο σε µγ,
ϐιταµίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12, ενέργεια σε Κθ ή Kcal. Ο προµηθευτής ϑα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την
διατήρηση και µεταφορά του προϊόντος (ϕορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Το προϊόν ϑα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών
ποιότητας της διεθνής σειράς ΙΣΟ, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP
Ζαχαρούχο γάλα : γάλα αγελαδινό ελληνικό συµπυκνωµένο αποστειρωµένο, µε 7.5-9% λιπαρά. Θα διατίθεται
σε µεταλλική συσκευασία των από 300 γρ. έως 400 γρ. µε εγκοπή για εύκολο άνοιγµα, να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Σαντιγί Ϲαχαροπλαστικής : Αποτελείται από άπαχο γάλα, ϕυτικά λιπαρά (25%) και δεν περιέχει συντηρητικά. Μποϱεί να χρησιµοποιηθεί όπου και η κρέµα γάλακτος. Θα διατίθεται σε µεταλλικό κουτί των 250 γρ. µε εύκολο άνοιγµα.
Συστατικά : Αποβουτυρωµένο γάλα (70%), Φυτικά έλαια ( πλήρως υδρογονωµένο ϕοινικοπυρηνέλαιο) : (25%), Γαλακτωµατοποιητές (µονοδι-πολυγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, στεατικός και παλµιτικός εστέρας σορβιτάνης, λεκιθίνη
σόγιας): 2,5%, Αρωµατικές ύλες.
Κρέµα Ϲαχαροπλαστικής (ϐανίλια και σοκολάτα): ΄Ετοιµο µίγµα σε σκόνη για την παρασκευή κρέµας για γλυκά.
∆ιατίθεται σε ϕάκελο από 100 γρ. έως 200 γρ.

18

Ζάχαρη (Κρυσταλλική και άχνη): Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία από 400-500 γρ.
(άχνη) και 1 Kg (κρυσταλλική).
Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις): Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και µόνο το προϊόν της
άλεσης υγιούς σίτου ϐιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους
όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.
Αλεύρι τύπου ϕαρίνα (αλεύρι που ϕουσκώνει µόνο του): Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα
άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ.
Αλεύρι Καλαµποκιού Κόρν Φλάουερ : Θα διατίθενται σε συσκευασία των 200 γρ. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Σιµιγδάλι (ψιλό-χοντρό): Θα διατίθενται σε συσκευασία των 500 γρ. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Μαρµελάδες (όλες οι γεύσεις): Να είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων Κοινής
Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Σε συσκευασία από 400 έως και 600
γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα µε τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, καθώς και επιλογής ειδών ϕρούτων.
Σιρόπι µε άρωµα µελιού : Υποκατάστατο του µελιού, µε εφάµιλλη υφή, άρωµα και γεύση. Θα διατίθεται σε
συσκευασία πλαστική ή γυάλινη από 800 έως και 1000 γρ.
Μπέικιν Πάουντερ (ϕακελάκι): Θα διατίθενται στη συσκευασία των 60 γρ. Η συνολική συσκευασία µπορεί να
περιέχει περισσότερα ϕακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονοµικής
προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές
∆ιατάξεις.
Μαγειρική Σόδα : Θα διατίθενται στη συσκευασία γυάλινη από 300 έως και 400 γρ. Να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Ζελέ (όλες οι γεύσεις): Θα διατίθενται στη συσκευασία ϕακελάκι των 100 γρ. Η συνολική συσκευασία µπορεί
να περιέχει περισσότερα ϕακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονοµικής
προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές
∆ιατάξεις.
Φυστικοβούτηρο : µείγµα καβουρντισµένων καφέ ϕυστικιών, ϕυσικά πλούσια σε πρωτεΐνες, χωρίς πρόσθετο αλάτι,
Ϲάχαρη, ϕοινικέλαιο και συντηρητικά. Σε συσκευασία από 250 έως και 500 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Κακάο σκόνη : Θα διατίθενται στη συσκευασία των 125 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Κουβερτούρα (72% κακάο): Πλάκα µαύρης σοκολάτας. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 125 έως και 200 γρ.
Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (άρθρο 57).

Βʹ.3

ΟΜΑ∆Α 3 (Μακράς ∆ιαρκείας Ροφήµατα και καφέδες)

Τσάι (Πράσινο-Μαύρο): Θα είναι Α ποιότητας και ϑα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε ϕακελάκια ϐάρους
από 1 έως 2 γρ. συσκευασµένα µέσα σε κουτί που ϑα περιέχει από 10 έως 100 ϕακελάκια. Το ϐάρος και το πλήθος
πρέπει να αναγράφονται στις παρατηρήσεις της οικονοµικής προσφοράς.
Καφές Ελληνικός : Α’΄ Ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία ϐάρους 96 γρ. µε αναγραϕόµενη προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Καφές Φίλτρου : Α΄ Ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, ϐάρους 500 γρ. µε αναγραϕόµενη προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Νες Καφέ (DECAFFEINATED): Στιγµιαίος καφές σε κόκκους, χωρίς καφεΐνη, Α΄ Ποιότητας, τυποποιηµένος σε
19

κατάλληλη µεταλλική ή πλαστική συσκευασία, ϐάρους 1000 γρ. µε αναγραφόµενη προέλευση και εγγυηµένη ηµεϱοµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Σοκολάτα ϱόφηµα : Θα διατίθενται στη συσκευασία του 1 κιλού. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

Βʹ.4

ΟΜΑ∆Α 4 (Μακράς ∆ιαρκείας - Συσκευασµένα τρόφιµα)

Χυµός Λεµόνι (΄Αρτυµα Λεµονιού): Θα είναι Α ποιότητας και ϑα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε ϕιάλες πλαστικές από 300 έως 400 ml.
Μουστάρδα : απαλή γεύση, σε κατάλληλη για τρόφιµα συσκευασία από 4 έως 5 κιλά, όπου ϑα αναγράφεται
ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και ϑα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής
του. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Κέτσαπ: σε κατάλληλη για τρόφιµα συσκευασία από 4 έως 5 κιλά, όπου ϑα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία
λήξης του προϊόντος και ϑα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης του καθώς και η χώρα
προέλευσης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές
∆ιατάξεις.
Μανιτάρια κονσέρβα : Συσκευασµένα σε µεταλλικό κουτί, ϐάρους 400-500 γρ., χωρίς να είναι χτυπηµένο µε
αναγραφόµενες προδιαγραφές και σύµφωνα µε όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Αλάτι : Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτµιση του ϑαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από
επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώµα και το υδατικό του διάλυµα να
εµφανίζει ελαφριά µόνο ϑολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ.
Ξίδι : Να προέρχεται µόνο από οξική Ϲύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία να ϕέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών περί επισήµανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 µλ σε πλαστική ϕιάλη.
Ελιές (µαύρες, τύπου Καλαµών και πράσινες): ολόκληρες ελιές µε αµυγδαλοειδές σχήµα πορφυρό-µαύρο και
πράσινο χρώµα, σκληρή υφή, να µην έχουν χτυπήµατα και αλλοιώσεις, διατηρηµένες σε ελαιόλαδο και άλµη µε
ϕυσικά συστατικά. Συσκευασία 1.000 γρ.
Ελαιόλαδο : Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤΡΑ) του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκϕραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 γρ ανά 100 γρ ελαιολάδου (οξύτητα : 0 - 0,8). Οι ϕυσικές και χηµικές
σταθερές του ελαιόλαδου ϑα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής
χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ελαιόλαδο ϑα διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Σε περίπτωση που ο
προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος
HACCP ή ισοδύναµο αυτού του παραγωγού από διαπιστευµένο ϕορέα πιστοποίησης.
Ηλιέλαιο : Θα πρέπει να εµφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών : Να µην έχει οξύτητα σε ελαικό οξύ µεγαλύτερη από 0,3 και υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105ο
Σ άνω από 0,05%. (῾0,005), το ποσοστό υπολείµµατος σε πετρελαϊκό αιθέρα να µην είναι µεγαλύτερο από 0,05
άνυδρου σπορέλαιου, η περιεκτικότητα σε σάπωνες να µην είναι ανώτερη του 0,015%.(῾0,005) και να δίνει αντίδραση
σπορέλαιου. Θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατάλληλη για τρόφιµα.
Τοµατοπολτός : Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται µε συµπύκνωση σε ποσοστό 28-30% του σαρκώδους χυµού
των νωπών καρπών της τοµάτας, µε αποβολή µέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 124 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται
σε συσκευασία µεταλλική ή χάρτινη από 400 έως 500 γρ. και σε µεγαλύτερη συσκευασία από 3 έως 5 κιλά.
Ντοµατάκι κονκασέ : ντοµατάκια ψιλοκοµµένα και αποφλοιωµένα, συσκευασµένα σε κουτί εγκεκριµένο για τρόϕιµα, µε ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Θα διατίθεται σε
συσκευασία από 400 έως και 500 γρ. καθώς και από 2 έως και 3 κιλά. Να πληροί τους όρους του άρθρου 124 του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Τόνος κονσέρβα (σε νερό, σε λάδι): άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, ϐάρους από 170
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- 350 γρ. και από 1500 έως και 2000 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. ∆ιατηρηµένος σε νερό ή σε λάδι.
Ντολµαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα): Να παράγονται από διαλεκτό σπυρωτό ϱύζι, λάδι ελιάς, ϕρέσκα µυρωδικά και
τρυφερά αµπελόφυλλα. Θα διατίθεται σε συσκευασία µεταλλική µε εύκολο άνοιγµα, ϐάρους από 1500 έως και 2500
γρ., µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
Ζωµός σε κύβο, συµπυκνωµένος (λαχανικών, κότας, ϐοδινού): Η συσκευασία του να περιέχει από 6 έως και 25
κύβους, ϐάρους 10 γρ. ανά κύβο. Να παράγεται σε ϐιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα ΗΑ῝῝Π και να κατέχει
πιστοποιητικό ΙΣΟ 22000. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές διατάξεις.
Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου): Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονοµικές διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως και 500 γρ. και από 4 έως και 5 κιλά.
Τριµµένη ϕρυγανιά : άριστης ποιότητας, σε τρίµµα τυποποιηµένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτεϱικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης. Το προϊόν να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 150 έως και 250 γρ.

Βʹ.5

ΟΜΑ∆Α 5 (Μακράς ∆ιαρκείας - Είδη πρωινού)

Κρουασάν σοκολάτα : Συσκευασία ϐάρους από 60 έως και 90 γρ., επιµέρους γέµιση κατά 40% τουλάχιστον σε γέµιση
πραλίνας ϕουντουκιού ή σοκολάτας (κακάο, Ϲάχαρη, πολτό ϕουντουκιού ϕυτικά έλαια, γάλα πλήρες, ορό γάλακτος
λεκιθίνη, άµυλο και ϐανιλίνη) και σφολιάτας κατά 60% ή λιγότερο σε περίπτωση αυξήσεως του ποσοστού πραλίνας
ή σοκολάτας. Το ϐάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισµό και που κατά την Ϲύγιση του ϐρίσκεται
σε ϑερµοκρασία περιβάλλοντος. Τα συστατικά περιλαµβάνουν άλευρο ειδικού τύπου, ϕυτικά λίπη, Ϲάχαρη, ϐούτυρο
γάλακτος, αυγά πλήρη, διογκωτικά υλικά, αρτύµατα - λοιπά κλπ και υγρασία. Θα µπορούν να περιέχουν και
άλλα συστατικά προς ϐελτίωση τους, αρκεί να εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών. Επί της συσκευασίας όλων (ατοµική ή οµαδική) ϑα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης
καθώς και η ηµεροµηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο ϑα διενεργείται εργαστηριακός
έλεγχος σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας. Τα προµηθευόµενα είδη ϑα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές
και αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων.
Κρουασάν : Συσκευασία ϐάρους από 60 έως και 90 γρ. Το ϐάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισµό και που κατά την Ϲύγιση του ϐρίσκεται σε ϑερµοκρασία περιβάλλοντος. Τα συστατικά περιλαµβάνουν άλευρο
ειδικού τύπου, ϕυτικά λίπη, Ϲάχαρη, ϐούτυρο γάλακτος, αυγά πλήρη, διογκωτικά υλικά, αρτύµατα - λοιπά κλπ και
υγρασία. Θα µπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά προς ϐελτίωση τους, αρκεί να εναρµονίζεται πλήρως µε
τις διατάξεις του άρθρου 114 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Επί της συσκευασίας όλων (ατοµική ή οµαδική) ϑα
αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης καθώς και η ηµεροµηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται
αναγκαίο ϑα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας. Τα προµηθευόµενα είδη ϑα είναι
σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων.
Μπισκότα γεµιστά σοκολάτας : Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα σε συσκευασία από 250 έως και 400 γρ. Επί
της συσκευασίας όλων (ατοµική ή οµαδική) ϑα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης καθώς και η ηµεροµηνία
παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο ϑα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση
αµφιβολίας. Τα προµηθευόµενα είδη ϑα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις,
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων. Η διάθεση ϑα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή και η µεταφορά µε καθαρά και
απολυµασµένα µέσα σύµφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Πραλίνα ϕουντουκιού τύπου µερενδα : Πραλίνα ϕουντουκιού µε κακάο και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή
γυάλινη των 500 γρ. και των 10 ή 12 κιλών, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις Ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Σοκοφρέτες : Θα διατίθεται σε συσκευασία όπου το κάθε τεµάχιο ϑα έχει ϐάρος από 30 έως και 50 γρ. Επί της
συσκευασίας όλων (ατοµική ή οµαδική) ϑα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης καθώς και η ηµεροµηνία
παρασκευής (άρθρο 11 Κώδικα Τροφίµων και Ποτών).
Πατατάκια : Θα διατίθεται σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισµένη, κατάλληλη για τρόφιµα, ϐάρους από 300 έως
και 400 γρ. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης. Το προϊόν
να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
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Παστέλι : Το προϊόν πρέπει να είναι παρασκευασµένο µόνο µε µέλι και σουσάµι χωρίς Ϲάχαρη. Το κάθε τεµάχιο ϑα
πρέπει να είναι ατοµικά συσκευασµένο, ϐάρους από 45 έως και 70 γρ. Η κάθε συσκευασία ϑα πρέπει να αναγράφει
τα συστατικά, τη προέλευση και την ηµεροµηνία λήξη του προϊόντος. Το προϊόν ϑα πρέπει να πληροί τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
∆ηµητριακά (τύπου κόρν ϕλέικς, σκέτα και µε σοκολάτα): Είναι το προϊόν µε ϐάση τα σιτηρά, προοριζόµενο για
πρωινό, σκέτα ή µε σοκολάτα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού.

Βʹ.6

ΟΜΑ∆Α 6 (Τυριά, Τυροκοµικά και Αλλαντικά)

Γαλοπούλα καπνιστή (σε ϕέτες): Είναι προϊόν µε ϐάση το κρέας γαλοπούλας προϊόν αλλαντοποιϊας και ϑερµικής
επεξεργασίας. Η µεταποιητική διαδικασία (επεξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται µε τη ϑερµική τους επεξεργασία. Η
ϑέρµανση τους έχει επίσης ως αποτέλεσµα την µετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, µε συνέπεια τη σταθεροποίηση
της δοµής τους και την ικανότητά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε ϕέτες. Η ϑερµική επεξεργασία
µπορεί να είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασµός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται και µε άλλες επεξεργασίες. Το
προϊόν να πληροί τους όρους που αναγράφονται στο άρθρο 91 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.
Τυροκοµικά προϊόντα : (Τυρί ϕέτα, τυρί Gouda σε ϕέτες και τριµµένο): ΄Ολα τα τυριά να είναι Α ποιότητας. Να
έχουν την πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική
γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίµµατα
αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.∆. 56/95 και
119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών ϑα είναι δεσµευτικός. Η
µεταφορά των τυριών ϑα γίνεται µε αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία ϑα ϕέρουν καταγραφικά ϑερµόµετρα. Τα αυτοκίνητα
- ψυγεία ϑα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Η συσκευασία ϑα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Ηλιακτίδας.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει ιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήµατος HACCP ή ισοδύναµο αυτού του παραγωγού από διαπιστευµένο ϕορέα πιστοποίησης.
Γιαούρτι αγελάδος : Γιαούρτι πλήρες µε 10% λιπαρά, γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει µετά
από πήξη αποκλειστικά και µόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονοµασία ϕύσης και προέλευσης, µε την
επίδραση καλλιέργειας Ϲύµης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό Ϲύµωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διακινείται
σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται
σε συσκευασία από 4 έως 5 κιλά.
Λιπαρές ύλες για επάλειψη (Βούτυρο ελαφρύ, Μινερβίνη, Βούτυρο): Να πληρούν τους όρους του άρθρου 78 του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Θα διατίθενται υπό ψύξη και δεν πρέπει να περιέχουν συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε τρανς λιπαρά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Το Βούτυρο Ελαφρύ (soft) ϑα διατίθεται σε κεσέ συσκευασίας από
450 έως και 550 γρ. Η Μινερβίνη σε κεσέ συσκευασίας από 450 έως 550 γρ. Το Βούτυρο ϑα διατίθεται σε συσκευασία
πακέτου (πλάκα) από 250 έως και 350 γρ.

Βʹ.7

ΟΜΑ∆Α 7 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)

Μπαχαρικά : Κάρυ, Μπούκοβο, Κανέλα ξύλο, Πιπέρι τσίλι, Πάπρικα γλυκιά, Γαρύφαλο τριµµένο, Γαρύφαλο ολόκληϱο, Μοσχοκάρυδο τριµµένο, Μπαχάρι ολόκληρο, Μπαχάρι τριµµένο, Κύµινο, όλα συσκευασµένα και όχι χύµα. Να
πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Τα µπαχαρικά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε πλαστική ή γυάλινη συσκευασία ϐάρους
από 30 έως και 100 γρ.
Βανίλιες : Θα διατίθενται σε συσκευασία ϕιαλιδίου των 1,5 γρ. Η συνολική συσκευασία µπορεί να περιέχει
πλήθος ϕιαλιδίων και πρέπει να αναφέρετε στις παρατηρήσεις της οικονοµικής προσφοράς. Να πληρούν τους όρους
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Ξινό : Θα διατίθενται σε συσκευασία των 1000 γρ. κατάλληλη για τρόφιµα. Να πληροί τους όρους του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Ξηροί καρποί και αποξηραµένα ϕρούτα (Ινδοκάρυδο, Σταφίδα, Φυστίκια αράπικα, Καρύδια, Αµύγδαλα ολόκληρα
ανάλατα, Αµύγδαλα ϕιλέ, Χουρµάδες): Να είναι αρίστης ποιότητας και να αναγράφεται στη συσκευασία τους ο
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τόπος προέλευσης. Επί της συσκευασίας ϑα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης καθώς και η ηµεροµηνία
παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο ϑα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση
αµφιβολίας. Τα προµηθευόµενα είδη ϑα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις,
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων. Τα προϊόντα ϑα διατίθενται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα ϐάρους από
500 έως και 1000 γρ.

Βʹ.8

ΟΜΑ∆Α 8 (Νερά και αναψυκτικά)

Αναψυκτικό τύπου cola: Αναψυκτικό µε ανθρακικό Συσκευασία : πλαστική ϕιάλη του 1,5 λίτρων στο οποίο ϑα
αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Αναψυκτικό τύπου cola (light): Αναψυκτικό µε ανθρακικό Συσκευασία : πλαστική ϕιάλη του 1,5 λίτρων στο οποίο
ϑα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα (ϕαντα): Αναψυκτικό, πορτοκαλάδα µε ανθρακικό σε πλαστική ϕιάλη 1,5 λίτρου, στο
οποίο ϑα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Αναψυκτικό sprite: Αεριούχο ποτό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου στο οποίο ϑα αναγράφονται τα στοιχεία που
πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.
Χυµός ϕρούτων, Πορτοκάλι-Ανάµεικτος : Ως χυµός ϕρούτων ορίζεται το Ϲυµώσιµο αλλά µη Ϲυµωθέν προϊόν που
λαµβάνεται από υγιή και ώριµα ϕρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει το χρώµα, το
άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των ϕρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες
των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών
ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 ml και 1,0 L.
Εµφιαλωµένο νερό : Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο. Θα είναι συσκευασµένο αεροστεγώς σε διαφανή
ϕιάλη PET που είναι κατάλληλη για νερό. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και να
είναι ευανάγνωστες, στην ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω στοιχεία : ΄Ονοµα ή Εµπορική επωνυµία & διεύθυνση του
παρασκευαστή, ο αριθµός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου, Ονοµασία της πηγής προέλευσης του νερού (για το
ϕυσικό µεταλλικό νερό), ϕυσική και χηµική ανάλυση του νερού. Συσκευασίες 1/2 λτ, 1 1/2 λτ, 10 λτ .

Βʹ.9

ΟΜΑ∆ΑΣ 9 (Φρέσκο Κρέας, Βόειο, Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγµένο)

Για όλες τις περιπτώσεις ϑα πρέπει το κρέας να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να ϕέρει σήµανση
αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση
εισαγωγής από Τρίτη χώρα ϑα πρέπει να προέρχεται εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων
εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. Τα τεµάχια κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004),
όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το εκάστοτε τρόφιµο δεν πρέπει να έχει υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή
του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το εκάστοτε τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται
µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών ϕαρµάκων & αντιµικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών (ϐαρέα µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν.
1881/2006). Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη
µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας ϑα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται :
Το είδος µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου, η ϕράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/΄Ετος) », η
ποσότητα του περιεχοµένου σε κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό ϐάρος), το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το εµπορικό
σήµα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου, η σήµανση αναγνώρισης, οι ενδείξεις που προκύπτουν από
τη νοµοθεσία για την πρόσθετη επισήµανση των ϐοοειδών (ο αριθµός αναγνώρισης του Ϲώου, η χώρα γέννησης &
εκτροφής του Ϲώου ή χώρα καταγωγής, η χώρα σφαγής και ο αριθµός έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) του σφαγείου, η
ηµεροµηνία σφαγής), οδηγίες συντήρησης, ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. Το κρέας, να ϕυλάσσεται σε ψυκτικούς ϑαλάµους ώστε να διασφαλίζεται ϑερµοκρασία 70 C το ανώτερο σε όλα
τα σηµεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί ϑάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα ϑερµοµέτρησης,
και η καταγραφή της ϑερµοκρασίας είτε ϑα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο.
∆ιανοµή µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες ϑερµοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν)
και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα ϑα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική
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Υπηρεσία.
Βοειό κρέας (α/ο, µ/ο νωπό): Το κρέας ϑα είναι νωπό (8-12 µηνών), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, ϕρέσκο, ϑα
ϕέρει ανάλογο λίπος, ϑα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ϑα παραδίδεται
κατά συγκεκριµένα τεµάχια σύµφωνα µε τις παραγγελίες των τµηµάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από Ϲώο
σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, 48 ώρες πριν και µέχρι (6) ηµέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο
και να ϕέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες του κτηνιατρικού- υγειονοµικού ελέγχου. Η µεταφορά των κρεάτων ϑα
γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαµορφωµένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και
ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανοµικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως
προς την κατηγορία και το είδος του Ϲώου (ενιαίο σφάγιο, ηµιµόριο, 4/µόριο) στα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο
αποστολής ή στο τιµολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από Ϲώα που ϐρίσκονται σε άριστη ϑρεπτική και ϕυσική
κατάσταση µε εξωτερικό στρώµα λίπους 1-1,5 εκατοστά.
Κιµάς ϐοειός (κατεψυγµένος): Ο προµηθευόµενος κιµάς ϑα είναι απολύτως κατάλληλος, ϑα πληροί τους όρους
της κειµένης νοµοθεσίας περί κατεψυγµένου κιµά. Οι συσκευασίες του κιµά ϑα ϕέρουν µε ευθύνη του συσκευαστή
και του προµηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα πρέπει να έχει ϐγει πρόσφατα από
τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόµενα για τη διατήρηση
του κατεψυγµένου κρέατος/κιµά, (όχι πριν µια ώρα από την παραλαβή). Ο κιµάς ϑα παραδίδεται συσκευασµένος
σε πακέτα των 500 γρ. έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση της ποσότητας από τις ενδείξεις των εξωτερικών
περιτυλιγµάτων του είδους για κάθε ποσότητα που παραλαµβάνεται κάθε ϕορά. Ο προµηθευτής που ϑα προµηθεύει
κατεψυγµένα κρέατα που παράγγειλε το ΕΚΠΕΘΕ, οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισµούς, να τα ϕέρνει τυλιγµένα
σε συσκευασίες όπως συνηθίζεται στο Εµπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω και στα Ελληνικά για να µπορεί η
Επιτροπή παραλαβής να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία του κρέατος. Τα προϊόντα κατά την παράδοση
να ϐρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
Αρνάκι γάλακτος : Το κρέας πρέπει να προέρχεται από υγιή αρνιά γάλακτος 30-45 ηµερών και ϐάρους 8-12
κιλών, σε καλή ϑρεπτική κατάσταση χωρίς οσµή και αίµατα, από εγκεκριµένα σφαγεία (άδεια λειτουργίας από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθµό ΕΕ) και ϑα ϕέρουν τις απαιτούµενες σηµάνσεις όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Το κρέας ϑα συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και ϑα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και
τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση
και διάθεση του προϊόντος. Το κρέας ϑα παραδοθεί το πρώτο τέταρτο του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητάς του,
τεµαχισµένο σε ηµιµόρια ή τεµάχια και συσκευασµένο σε συσκευασίες του 1 κιλού περίπου, µε αναγραφόµενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ηµεροµηνία λήξης. Για τα παραπάνω κρέατα ϑα υπάρχει η
σφραγίδα προέλευσης.
Γίδα, Πρόβατο : Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια Ϲώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά
και είναι ηλικίας από 12 έως 24 µηνών. Το κρέας ϑα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε ϑερµοκρασία ψύξης
(όχι κατάψυξη) 70 C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Τα τεµάχια κρέατος ϑα πρέπει να έχουν τελική
ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει
κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. Το προϊόν
δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το τρόφιµο δεν πρέπει να έχει
υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν
στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεµάχιο, µετά από την
επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή µε
τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό ϐάρος κάθε τεµαχίου κρέατος ϑα πρέπει να είναι περίπου 1
κιλο.
Συκώτι ϐοειό νωπό : Το συκώτι πρέπει να προέρχεται από Ϲώα που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και
είναι ηλικίας από 12 έως 24 µηνών. Το κρέας ϑα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε ϑερµοκρασία ψύξης (όχι
κατάψυξη) 70 C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Τα τεµάχια κρέατος ϑα πρέπει να έχουν τελική ηµεροµηνία
ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώµα
χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. Το προϊόν δεν πρέπει να
παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το τρόφιµο δεν πρέπει να έχει υποστεί µεταβολή
των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή
του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του να
συσκευάζεται σε κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004).
Το καθαρό ϐάρος της κάθε συσκευασίας ϑα πρέπει να είναι περίπου 1 κιλο.
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ΟΜΑ∆Α 10 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγµένα)

Κοτόπουλο κατεψυγµένο (µπούτι και ϕιλέτο): Να είναι Α• ποιότητας και του τύπου 70%. Να προέρχονται από
υγιή κοτόπουλα, να είναι καλής ϑρεπτικής κατάστασης και να πληρούν τους όρους της κειµένης νοµοθεσίας περί
κατεψυγµένων κοτόπουλων. Οι συσκευασίες ϑα ϕέρουν µε ευθύνη του συσκευαστή και του προµηθευτή ετικέτες
στα Ελληνικά µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπου ϑα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. Θα πρέπει να έχουν ϐγει
πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόµενα για
τη διατήρηση του κατεψυγµένου κρέατος, (όχι πριν µια ώρα από την παραλαβή). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να
ϐρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
Κοτόπουλα νωπά (µπούτι, ϕιλέτο, παϊδάκι, κιµάς, ϱολό, σουβλάκι, συκωταριά): Να είναι Α ποιότητας, προσφάτου
σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να είναι καλής ϑρεπτικής κατάστασης να
έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό
έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυµία ϑα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν
συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να ϕέρουν επ’ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται
η ηµεροµηνία λήξης. Η ηµεροµηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
λήξεως. Απαγορεύεται η παρασκευή κιµά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µύες της κεφαλής, το
ποντίκι, πληγές αφαίµαξης, Ϲώνες ενέσεων, διάφραγµα, λάπα και υπολείµµατα κρέατος αποξεσµένα από οστά. Οι
προµηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και επεξεργασίας των κρεάτων, που
ϑα είναι ελεγχόµενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ϑα έχει τις απαιτούµενες άδειες.
Αυγά (νωπά): Τα αυγά ϑα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα Α κατηγορίας µε τις απαραίτητες σηµάνσεις
ϐάσει των κείµενων διατάξεων, ϐάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του ϐάρους ϑα εξακριβώνεται µε
Ϲύγιση ορισµένου αριθµού αυγών κατ’ εκτίµηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά ϑα είναι συσκευασµένα σε
εξάδες ή καρτέλες από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες µε ατοµικά χωρίσµατα, µε τις απαραίτητες ενδείξεις
αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.).
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ΟΜΑ∆Α 11 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγµένων)

Για όλα τα είδη ιχθύων ϑα γίνονται παραγγελίες µε ϐάση την διαθεσιµότητά τους στην αγορά και την εποχικότητά
τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην παραγγελία που ϑα γίνει την αντίστοιχη εποχή (π.χ.
100 κιλά κολιός νωπός ϑα αγοραστούν κατά τον µήνα Αύγουστο) Ψάρια Νωπά (γαύρος, σαρδέλα, µπακαλιαράκια,
µπακαλιάρος, κουτσοµούρα µικρή, κουτσοµούρα µεσαία, κουταβάκια, κολιός, παλαµίδα, καλαµάρια, ϑράψαλα, κεϕάλια, Ϲαργάνα, τσιπούρα ιχθυοτροφείου, λαυράκι ιχθυοτροφείο): Τα ψάρια ϑα είναι αρίστης ποιότητας, και πολύ
ϕρέσκα. Το δέρµα τους ϑα είναι λείο, στιλπνό, και σφριγηλό. Τα µάτια ϑα είναι γυαλιστερά.Τα εντόσθια ϑα έχουν
Ϲωηρό κόκκινο χρώµα και δεν ϑα είναι λιωµένα. ΄Ολα τα ψάρια ϑα έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που δεν τηρούν τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό
της. Θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες γενικές διατάξεις. Για τα είδη ιχθυοτροφείου απαιτείται η προσκόµιση ϐεβαίωσης της ∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή
από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής ΄Εγκρισης). Ο
προµηθευτής µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση συγκεκριµένου είδος ψαριού που ϑα Ϲητηθεί µόνο εάν προσκοµίσει ϐεϐαίωση της οικίας αγορανοµικής υπηρεσίας της αστυνοµίας για την ανυπαρξία στην αγορά του ψαριού που Ϲητήθηκε.
Η επιτροπή παραλαβής µπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφιβολίας για την ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για
ϐρώση κ.λπ. για τα ψάρια που προσφέρονται, να Ϲητά σχετική γνωµάτευση από την αρµόδια υπηρεσία. Η µεταφορά
των νωπών ψαριών ϑα γίνεται µε µεταφορικό µέσο ισοθερµικό ή ψυγείο µε τον ανάλογο πάγο.
Ψάρια κατεψυγµένα (γλώσσες, ϐακαλάος, ψαροκροκέτες, καλαµάρια ϱοδέλα, σουπιά ϱοδέλα, ψαροκροκέτες):
Τα κατεψυγµένα ψάρια ϑα είναι Α ποιότητας, κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF) να είναι συσκευασµένα σε Α και Β
συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό ϕύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµεροµηνία Κατάψυξης, ηµεροµηνία Λήξης, χώρα προέλευσης, αριθµός ΄Εγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού
και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να ϐρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια ϑα είναι
τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το ϐάρος του κάθε ψαριού ϑα είναι ανάλογο µε τις απαιτήσεις του ιδρύµατος.
Τα χορηγούµενα είδη κατεψυγµένα ψάρια ϑα έχουν ποσοστό επί πάγου σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. Θα µεταφέρονται µε αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία ϑα ϕέρουν καταγραφικά ϑερµόµετρα, ϑα είναι καθαρά και
απολυµασµένα και τα προϊόντα ϑα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν ϑα παραδίδονται. Τα κατεψυγµένα ψάρια ϑα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και ϑα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονοµικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
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ΟΜΑ∆Α 12 (Είδη οπωροπωλείου, ϕρούτα και λαχανικά)

Για όλα τα είδη οπωροπωλείου ϑα γίνονται παραγγελίες µε ϐάση την διαθεσιµότητά τους στην αγορά και την εποχικότητά τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην παραγγελία που ϑα γίνει την αντίστοιχη εποχή
(π.χ. 150 κιλά καρπούζι ϑα αγοραστούν κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο)
Φρούτα και Λαχανικά (Πατάτες καθαρές, Κρεµµύδια µεσαία, Σκόρδα µεσαία, Αγγούρια, Μαιντανός, ∆υόσµος,
΄Ανηθος, Μαρούλι, Μελιτζάνες, Κολοκυθάκια, Πιπεριές, Πιπεριές ϕλωρίνης, Πιπεριές καυτερές, Ντοµάτες, Καρότα,
Πράσα, Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, Κουνουπίδι, Σέληνο, Κρεµµύδια ϕρέσκα, Τζίντζερ, Μανιτάρια πλευρώτους,
Μανιτάρια αγαριςυς, Πατζάρια ϐολβός και ϕύλλα, Καρπούζι, Μπανάνες, Πεπόνι, Μήλα κόκκινα, Μήλα γρενιτς, Μήλα
smith, Μήλα starkin, Φράουλες, Πορτοκάλια για χυµό, Πορτοκάλια για ϕαγητό, Λεµόνια, Σταφύλια όλα τα είδη,
Αχλάδια, Νεκταρίνια, Ροδάκινα, Κάστανα, Ακτινίδια, Μανταρίνια, Κεράσια): Τα χορηγούµενα νωπά οπωρολαχανικά
πρέπει να είναι Α ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα
ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και Ϲηµιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι
καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων και ϕυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Απαγορεύεται
η χορήγηση άγουρων ειδών. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να
µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο και ϑα παραδίδονται χωριστά τα ϕρούτα από τα λαχανικά
σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. Να είναι
τελευταίας εσοδείας ήτοι της εποχής ϕρέσκα, σύµφωνα µε τις συνήθειες του Εµπορίου. Θα είναι σε συσκευασίες
καθαρές και µε ετικέτα τα τυποποιηµένα µε τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα. Φρούτα που διαλέγονται
νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας που περιέχονται στα κιβώτια (καφάσια) πρώτης ποιότητας (µε στοιχεία
καρτέλα και τυποποίηση). Οι πατάτες, τα κρεµµύδια και άλλα είδη ϑα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς
αλλοιώσεις που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες µε µικρό µέγεθος
τουλάχιστον µεγάλου καρυδιού σε ποσοστά µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούµενη ποσότητα. (Μεγάλη
διάµετρος 4 εκατ., µικρή διάµετρος 3 εκατ.). Τα πορτοκάλια που προµηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας
(κοινά-σαγκουίνια-τύπου Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να είναι α) χωρίς πρασινίσµατα σε όλη την επιφάνεια, ϐ) να
µην έχουν χονδρές ϕλούδες γ) να µην έχουν σάρκα αφυδατωµένη και µάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, απαγορευµένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα πορτοκάλια
να µην είναι αποθηκευµένα µέσα σε ψυγεία (ϱητή οδηγία) και να µην παρουσιάζουν ϕλούδα µε ϕελώδες επίστρωµα
περισσότερο από το τέταρτο (1/4) της όλης επιφανείας τους. Τα µήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητας, διαµέτρου
70 mm και άνω οµοιόµορφα, ισοµεγέθη και συσκευασµένα σε µονόσειρα ή δίσειρα τελάρα µε ενδείξεις µεγέθους,
ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Να µην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για
ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (οµοιόµορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και EXTRA ποιότητας,
διαµέτρου 55 mm και άνω οµοιόµορφα, ισοµεγέθη και συσκευασµένα σε µονόσειρα ή δίσειρα τελάρα µε ενδείξεις
µεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών ϑα χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε
τις συνήθειες του Εµπορίου στο µέγεθος και την προέλευση. Ο προµηθευτής µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για
ένα είδος που παραγγέλθηκε προσκοµίζοντας την αντίστοιχη ϐεβαίωση από την ∆/νση Εµπορίου που πιστοποιεί ότι
δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του χονδρικού Εµπορίου. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή προτίθεται
να προµηθεύετε είδη οπωροπωλείου που ευδοκιµούν την περίοδο που γίνετε η παραγγελία.
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ΟΜΑ∆Α 13 (Λαχανικά κατεψυγµένα)

Κατεψυγµένα λαχανικά, (αρακάς, ϕασολάκια, µπάµιες, ανάµεικτα λαχανικά, σπανάκι, καλαµπόκι): Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά ϑα είναι καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄
ποιότητας, συσκευασµένα, όπου ϑα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, ϑα έχουν το Ϲωηρό ϕυσιολογικό τους χρώµα και ϑα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων
λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε
ότι αφορά τη συσκευασία ϑα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. Η µεταφορά των εν λόγω προϊόντων ϑα γίνεται
µε καθαρά, απολυµασµένα µεταφορικά µέσα - ψυγεία τα οποία ϑα ϕέρουν καταγραφικά ϑερµόµετρα. Σε περίπτωση
που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος ΗΑ῝῝Π ή ισοδύναµο αυτού του παραγωγού από διαπιστευµένο ϕορέα πιστοποίησης. Τα προϊόντα κατά την
παράδοση να ϐρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
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Βʹ.14

ΟΜΑ∆Α 14 (Είδη άρτου και Ϲύµες)

΄Αρτος σε συσκευασία : Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασµένος από αλεύρι τύπου 70%, σε
τεµάχια του µισού κιλού ( 1/2 χλγ), να είναι καλά ψηµένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και οµοιογενής, να
είναι εύγευστος και απαλλαγµένος από κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες µετά τον εκ κλιβανισµό
του µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως προς το ϐάρος του.
Ψωµί του Τοστ (κατεψυγµένο): Συσκευασία από 500 έως και 1000 γρ., λευκό σε ειδική για την ϕύλαξή του
συσκευασία, το οποίο ϑα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και ϑα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Στη συσκευασία ϑα αναφέρεται η ηµεροµηνία λήξης. Η µεταφορά ϑα γίνεται µε αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία
ϑα ϕέρουν καταγραφικά ϑερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή ϑα ελέγχεται η ϑερµοκρασία µεταφοράς του προϊόντος.
Τα αυτοκίνητα - ψυγεία ϑα είναι καθαρά και απολυµασµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Τα
προϊόντα κατά την παράδοση να ϐρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
Ψωµάκι στρογγυλό τύπου ϐεργερ (νωπό): Συσκευασία από 500 έως και 1000 γρ., λευκό σε ειδική για την ϕύλαξή
του συσκευασία, το οποίο ϑα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και ϑα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών. Στη συσκευασία ϑα αναφέρεται η ηµεροµηνία λήξης.
Φρυγανιές : ΄Αριστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, τριπλού ή τετραπλού πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία
λήξης τουλάχιστον 6 µηνών. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως 550 γρ.
Αραβική πίτα συσκευασµένη (νωπή): Η πρώτη ύλη ϑα είναι καλής ποιότητας. Η προµηθευόµενη πίτα να πληροί τις
διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Το αρτοσκεύασµα
πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης ποιότητας, να είναι απαλλαγµένο ή µε περιορισµένα στο ελάχιστο κορεσµένα λιπαρά
οξέα και πλήρως απαλλαγµένα από trans, χαµηλής περιεκτικότητας σε Ϲάχαρη και αλάτι, απαλλαγµένα συντηρητικών
και µυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νοµοθεσίας)
και µε επιτρεπόµενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα, ϐάρους από 450 έως και 550
γρ. και ϑα περιέχει από 6 έως 8 τεµάχια πίτες.
Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγµένη): Η πρώτη ύλη ϑα είναι καλής ποιότητας. Η προµηθευόµενη πίτα να
πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Το
αρτοσκεύασµα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης ποιότητας, να είναι απαλλαγµένο ή µε περιορισµένα στο ελάχιστο
κορεσµένα λιπαρά οξέα και πλήρως απαλλαγµένα από τρανς, χαµηλής περιεκτικότητας σε Ϲάχαρη και αλάτι, απαλλαγµένα συντηρητικών και µυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου
της σχετικής νοµοθεσίας) και µε επιτρεπόµενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα,
ϐάρους από 600 έως και 900 γρ. και ϑα περιέχει 10 τεµάχια πίτες. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να ϐρίσκονται
σε κατάσταση κατάψυξης.
Κανταϊφι (κατεψυγµένο): Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ϕρέσκα σύµφωνα µε τις
αγορανοµικές διατάξεις. Το προϊόν να πληροί τις διατάξεις σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Θα
διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα, ϐάρους 500 γρ. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να ϐρίσκονται σε
κατάσταση κατάψυξης.
Φύλλο Ϲύµης σφολιάτας και κρούστας (κατεψυγµένο): Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η µεταφορά ϑα γίνεται µε
αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία ϑα ϕέρουν καταγραφικά ϑερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή ϑα ελέγχεται η ϑερµοκρασία
µεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία ϑα είναι καθαρά και απολυµασµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 450 έως και 550 γρ. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να
ϐρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
Τσουρέκι : Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, ϐούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, µαγιά και αλεύρι. Το
παρασκεύασµα πρέπει να είναι καλά ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ϕρέσκα σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται
όχι νωρίτερα από µία µέρα πριν την παράδοση. Τα τσουρέκια ϑα είναι τουλάχιστον 500 γρ. το καθένα.
Μελοµακάρονα και Κουραµπιέδες : Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και ϕρέσκα σύµφωνα
µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Το παρασκεύασµα πρέπει να είναι καλά ψηµένο και να έχει την κανονική και
νόµιµη υγρασία του. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από µία µέρα πριν την παράδοση. Θα παραδίδονται
συσκευασµένα σε ειδικά για τρόφιµα χάρτινα κουτιά. Το κάθε κιλό µελοµακάρονα και κουραµπιέδες ϑα περιέχει
περίπου 20 µε 25 τεµάχια.

27

Γʹ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην Αθήνα σήµερα, την . . . . . . . . . ο κάτωθι υπογράφων ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας / Κοινοπραξίας /
΄Ενωσης Προσώπων 3 αφού έλαβα γνώση των τευχών δηµοπράτησης και των ειδικών συνθηκών, δηλώνω ότι δέχοµαι
τους όρους ανεπιφύλακτα και προσφέρω την ακόλουθη µέση έκπτωση ανά οµάδα οµοειδών προϊόντων :

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Περιγραφή
αριθµ.

1

ΟΜΑ∆Α 1

2

ΟΜΑ∆Α 2

3

ΟΜΑ∆Α 3

4

ΟΜΑ∆Α 4

5

ΟΜΑ∆Α 5

6

ΟΜΑ∆Α 6

7

ΟΜΑ∆Α 7

8

ΟΜΑ∆Α 8

9

ΟΜΑ∆Α 9

10

ΟΜΑ∆Α 10

11

ΟΜΑ∆Α 11

12

ΟΜΑ∆Α 12

13

ΟΜΑ∆Α 13

14

ΟΜΑ∆Α 14

΄Εκπτωση
ολογράφως

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι η προσφορά µου ισχύει για διάστηµα ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
Αθήνα . . .
Ο προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)

3

Αν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων ϑα πρέπει να υπογράψουν όλοι οι µετέχοντες στην ΄Ενωση
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