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                                                                   KHΜΓΗΣ:17PROC001986455 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

2
Ζ
  Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ                                          

         «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                          AΓΑ :755Α469073-ΦΖΕ 

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Πιεξνθνξίεο: BΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ 

Σει: 2271350258                                                                       

 

                                                                                                Αξ. Πξση:   51/2017 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΔΛΑΓΙΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΠΟΟΤ 14.998,40 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΔΛΑΓΙΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο 

Υξόλνο δηελέξγεηαο: Γεπηέξα 2 Οθησβξίνπ ώρα 12:00μ.μ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» 

Έρνληαο ππόςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 όπσο  ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ  πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

3. Tνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

4. Σελ κε αξ.579/2017 (ΑΓΑ:Φ7Σ7469073-4ΣΒ) απόθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 

πξόζθιεζεο  εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

5. Σελ κε Αξ.Πξση:13964 δέζκεπζε πίζησζεο.(ΑΑΜΓ:1075) 

6. Σελ κε αξ. 14/27-8-15  απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

 

 



                                                                                      Σελ. 2/7                                           

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

   Γεκόζηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηε  δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηώλ πξνζθνξώλ  

γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΓΔΛΑΓΗΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.  

2. Ζ δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί θαη  ζα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί όξνη, εηδηθνί όξνη, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

3. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη η 2/10/2017 ημέρα Γεσηέρα και ώρα 

12:00 θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ .  

5. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη  κέρξη ηελ 2/10/2017 ημέρα Γεσηέρα και ώρα 10:00. 

ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνύλ. 

7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα ζε έλα ζηάδην, από ηελ νξηζκέλε επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξό-

ζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

9.  H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα δεηνύκελα είδε ζα δίδνληαη από ην λνζνθνκείν εληόο ησλ ηξηώλ 

(3) πξώησλ εκεξώλ από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο. 

12. Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr , ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ. 

13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

                                                     

 

                             

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απόξξηςεο  ζε ειεθηξνληθή θαη 

έληππε κνξθή ζε δύν αληίγξαθα θαη ε ηερληθή πξνζθνξά κόλν ζε έληππε κνξθή ζε δύν αληίγξαθα. 

http://www.xioshosp.gr/
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2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δύν αληίγξαθα. (πξσηόηππν θαη 

αληίγξαθν) 

3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO 

4. Γιώζζα: Διιεληθή  

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηό θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 

ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη: 

1. Δγγσηηική Δπιζηολή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 256 επξώ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% 

επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ.  

2. Τπεύθσνη δήλωζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

            

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ 

θαη ηειώλ όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, ii) Γσξνδνθία, , iii) Απάηε, , v) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, , vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ,  

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λόκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιώ ή εθκεηαιιεύνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πώιεζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ. 

η) έιαβα ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή 

κνπ .  

 

3. Τπεύθσνη δήλωζη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ. 
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4. Παραζηαηικά εκπροζώπηζης, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζώπσλ.  

5. Σν  cd  ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

6. Ένησπη νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά. 

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε 

αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

                                                             Γιάρκεια ζύμβαζης 

  Ζ ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη ζα έρεη δηάξθεηα  γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά 

από απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

                                                              Ιζτύς προζθορών: 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί 120 εκέξεο από ηελ επνκέλε 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

                                                             Τποβολή Προζθορών 

 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζεο πξνκήζεηαο. 

 

                                                          Γιαδικαζία ζσμμεηοτής: 

 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Πρωηοκόλλοσ έως 2-10-17, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 

10:00π.μ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξόζεζκε. 

 Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηην επομένη ημέρα, (ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζε έλα ζηάδην), από 

αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Αμοιβή αναδότοσ και ηρόπος πληρωμής: 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο  θαη ηελ έθδνζε 

ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. Δπί ηνπ πνζνύ ηνπ ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα 

γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Πιεξνθνξίεο Μαξία Βαιαληδά 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2271350258 , FAX: 2271044311 

                                                       

                                                  H ΓΙΟΙΚΗΣΡIA ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ   

                                                     α.α.     ΔΛΔΝΗ ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ                                          
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ ΓΔΝ.ΝΟ. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΠΠΤΦΤ 2015 Π/Τ 14.998,40 

Α. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Σο παζηεριωμένο γάλα πρέπει: 

Α. Να έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 71,70C γηα 15 δεπηεξφιεπηα ή ηζνδχλακνπο ζπλδπαζκνχο) ή ζε 

δηαδηθαζία παζηεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο.  

Β. Να παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηελ δνθηκαζία θσζθαηάζεο θαη ζεηηθή αληίδξαζε ζηελ 

δνθηκαζία ππεξνμεηδάζεο. Ωζηφζν, επηηξέπεηαη ε παξαγσγή παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο κε αξλεηηθή 

αληίδξαζε ζηελ δνθηκαζία ππεξνμεηδάζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηηθέηα ηνπ γάιαθηνο θέξεη 

έλδεημε φπσο «πςειήο παζηεξίσζεο». 

 Γ. Ακέζσο κεηά ηελ παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 6ν C , ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη. Αθφκε ε δηάξθεηα ζπληήξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε 

επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο.  

Γ. Σηε ζπζθεπαζία ηνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο 

«παζηεξησκέλν» θαη «γάια», ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ε δηάξθεηα θαη ε 

ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ε έλδεημε «θξέζθν». Οη ελδείμεηο 

απηέο πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη κε επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πιεξεί ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην Κεθ ΙΙ ηνπ Π.Γ. 56/95. 

 Δ.. Δάλ πξφθεηηαη πεξί νκνγελνπνηεζέληνο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο θαη εάλ κείλεη ζε αθηλεζία γηα 

48 ψξεο δε πξέπεη λα ζρεκαηίδεηαη θαλεξφο δηαρσξηζκφο ηεο θξέκαο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

ηεο ππεξθείκελεο πνζφηεηαο 100 θπβ. εθαηνζηά γάιαθηνο θηάιεο ηνπ 1 ιίηξνπ θαη αλαιφγνπ 

πνζφηεηαο γηα δνρεία δηαθφξνπ κεγέζνπο λα κελ δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 10% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε ιίπνο ηνπ ελαπνκείλαληνο γάιαθηνο.  

Σ. Να πεξηέρεη: 1. Λίπνο 3,5% ή 1,5% ή 0% • Γηα ιίπνο 3,5% είλαη: Δηδηθφ βάξνο εηο 150C 1,028g/L • 

Γηα ιίπνο 1,5% ή 0% είλαη: Σηεξεφ ππφιεηκκα ρσξίο ιίπνο (Σ.Υ.Α.Λ %) 8,5 ή ην ηζνδχλακν 1 ιίηξνπ 

δηαθνξεηηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξή νπζία ή ηζνδχλακε ζπγθέληξσζε πξνθεηκέλνπ γηα γάια 

δηαθνξεηηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξή νπζία. 

Ε. επίζεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αλά 100 ml γάιαθηνο δειαδή 
πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο ιηπαξά ζε g, αζβέζηην, θψζθνξν ζε mg, βηηακίλεο Α, Β1,Β2 ,Β6, Β12, 
ελέξγεηα ζε Kj ή Kcal.  
 



                                                                                      Σελ. 6/7                                           

 

 Ζ. Τν παζηεξησκέλν γάια ζα πξέπεη λα παξαιακβάλεηαη κε αλαθεξφκελε ηελ εκεξνκελία ή ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζήο ηνπ. 

Νοθείες γάλακηος είναι: 1. Η πξνζζήθε λεξνχ 2. Η κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε αθαίξεζε ιίπνπο 3. Η 

πξνζζήθε λεξνχ θαη ε αθαίξεζε ιίπνπο 4. Η πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ 5. Η αλάκεημε ηερλεηνχ 

γάιαθηνο κε πξαγκαηηθφ Σαλ απαηειή δήισζε ζεσξείηαη ε πξνζθνξά άιινπ γάιαθηνο αληί άιινπ. 

Αιινησκέλν γάια ζεσξείηαη εθείλν πνπ έρεη απμεκέλε νμχηεηα θαη πνπ πεξηέρεη αθαζαξζίεο.  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ – ΠΟΟΣΖΣΑ  

1. Η ζπζθεπαζία ηνπ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο 

πγηεηλήο. Γελ πξέπεη λα απειεπζεξψλεη πνζφηεηα ζηνηρείσλ ζην γάια πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζέζεη 

ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία ή λα αιινηψζεη ηελ ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ή λα αζθήζεη επηβιαβή 

επίδξαζε ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Τν παζηεξησκέλν γάια ζα πξνκεζεχεηαη ζε 

ζπζθεπαζίεο ηνπ 1 ιίηξνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σηε ζπζθεπαζία πξέπεη 

απαξαηηήησο λα γξάθεηαη έληππνο ε εκεξνκελία ηεο παζηεξηψζεσο θαη λα παξαδίδνληαη ζην 

Ννζνθνκείν ζε θηβψηηα κε εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θαη λα έρνπλ ρεηξνιαβέο ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 

ζηηο κεηαθηλήζεηο. Οη ζπζθεπαζίεο (θηβψηηα) πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζην πξνκεζεπηή. Καηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ γάιαθηνο ηα Ννζνθνκεία ζα παίξλνπλ απαξαίηεηα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ φιε 

ηελ παξαιεθζείζα πνζφηεηα (1000 γξ.) ηα νπνία ζα βξάδνπλ ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηνχ ή ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ. Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ γάιαηνο απφ ην Ννζνθνκείν ν πξνκεζεπηήο δε ζα θέξεη 

θακία επζχλε αλ απηφ θφςεη. Δάλ ην γάια φηαλ βξάζεη, θφςεη ηνχην ζεκαίλεη φηη έρεη απμεκέλε 

νμχηεηα απνξξίπηεηαη ρσξίο θακία άιιε ρεκηθή εμέηαζε. Σηελ πεξίπησζε απηή ν ρνξεγεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη ακέζσο δηαθνξεηηθά ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη ίζε 

πνζφηεηα γάιαθηνο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε ηπρφλ επί πιένλ 

δηαθνξά ηεο ηηκήο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ζα βαξχλνπλ απηφ. Ο πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δειψζεη εάλ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ην δεηήζεη ην εξγνζηάζην απφ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη ην γάια. Η ζπζθεπαζία ζα θέξεη ζηα ειιεληθά ελδείμεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 11 ηνπ Κ.Τ.Π. πεξί επηζήκαλζεο . ζα δηαθηλείηαη ζε ζπλζήθεο ςχμεο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Κ.Τ.Π. 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Υγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο.  

9. Δπίζεο ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πξέπεη λα πιεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο. Γελ πξέπεη λα 

απειεπζεξψλεη πνζφηεηα ζηνηρείσλ ζην γάια, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αλζξψπηλε πγεία ή λα αιινηψζνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ή ηέινο λα επηδξάζνπλ κε βιαβεξφ 

ηξφπν ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο.  

10. Η κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα. Η ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο 

νξίδεηαη ζηνπο 6C.  

11. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ζχζηεκα ΗACCP) 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή πηζηνπνηεηηθφ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP απφ δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 2 .ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ ΜΔ ΛΗΠΑΡΑ   4 % ΑΔΡΟΣΔΓΩ ΚΛΔΗΜΔΝΟ ( Δσρωπαϊκού Σύποσ) ΚΑΗ 
ΔΠΗΓΟΡΠΗΑ ΓΗΑΟΤΡΣΗΟΤ ΜΔ ΛΗΠΑΡΑ 2% ΑΔΡΟΣΔΓΩ ΚΛΔΗΜΔΝΑ ( Δσρωπαϊκού Σύποσ) 
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Η πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απφιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη κφλν ζηελ δηάξθεηα ηεο 

παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ είδνπο. 

Να έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 2% θαη 4%  ζε ζπζθεπαζία 200  γξακκαξίσλ. Τν πξνκεζεπφκελν 

γηανχξηη απφ γάια αγειάδνο λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα 

παξαζθεπάδεηαη ζε εξγαζηήξηα γηανπξηηνχ εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

θαλνληζκνχο. Να έρνπλ θσδηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη λα δηαηεξνχλ θαθέινπο απηνειέγρνπ 

θαη θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο πγηεηλήο. Να εθαξκφδεηαη ζχζηεκα HACCP θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εηηθέηαο επηζήκαλζεο κε ζηνηρεία ηρλειαζηκφηεηαο ηνπ γάιαθηνο. 

Τν πξνκεζεπφκελν γηανχξηη πξέπεη λα κελ έρεη πνιχ φμηλε γεχζε. Να είλαη ζπκπαγέο, πνξψδεο θαη ε 

επηθάλεηα ηεο κάδαο ηνπ λα παξνπζηάδεη φςε αιάβαζηξνπ. 

Η κεηαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη κε θνξηεγά ςπγεία κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία. Να έρνπλ θσδηθφ 

αξηζκφ Κηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη λα δηαηεξνχλ θαθέινπο απηνειέγρνπ θαη θαλφλεο πξαθηηθήο 

πγηεηλήο. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ γηανπξηηνχ ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηνπο 4  C. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΗΜΖ ΜΔ  

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 
ΔΛΑΦΡΤ                     
1 ΛΗΣΡΟΤ  

3.000     

2 ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 
ΔΛΑΦΡΤ 1 ΛΗΣΡΟΤ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ (μιας 
εβδομάδας)  

2.000     

3 ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 
ΠΛΖΡΔ 1 ΛΗΣΡΟΤ  

2.000     

4 ΓΗΑΟΤΡΣΗ 4% 
ΛΗΠΑΡΑ 

5.000     

5 ΓΗΑΟΤΡΣΗ 2% 
ΛΗΠΑΡΑ 

12.500     

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

 

 


