
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

(2η φορά αναρτημζνο) 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν: 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                                    

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1  Παροχι 
υπθρεςιϊν 
ςυμβοφλου 

για τθ 
διαχείριςθ 
αςφάλειασ 
τροφίμων  

1 1.500,00 1.860,00 

 ΤΝΟΛΟ    1.860,00 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

Η Οκάδα Έξγνπ / ν Σύκβνπινο πνπ ζα αλαιάβεη λα εθπιεξώζεη ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο  δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηωλ ηξνθίκωλ θαηά ην ISO 

22000:2005 ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο  ηνπ λνζνθνκείνπ  ζα πξέπεη λα έρεη 

ηεθκεξηωκέλε επάξθεηα ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε 

ηα παξαθάηω: 

 

 πηζηνπνηεκέλν ζεκηλάξην ISO 22000:2005 

 

 Πηπρίν βηνιόγωλ , Τερλνιόγωλ Τξνθίκωλ , Κηεληάηξωλ θαη ζπλαθώλ 

εηδηθνηήηωλ 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ:07-08-2017  

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 21 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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 Εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα HACCPθαη ISO 22000:2005 ζε ηνπιάρηζηνλ 10 

επηρεηξήζεηο / νξγαληζκνύο καδηθήο εζηίαζεο, δεκόζηνπο ή ηδηωηηθνύο, όπωο 

απνδεηθλύεηαη  από ζρεηηθό βηνγξαθηθό ζεκείωκα θαη από βεβαίωζε θαιήο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί από ηελ αξκόδηα επηρείξεζε / 

νξγαληζκό 

 

 Σεκηλάξηα HACCP 

 

 

Ζ Ομάδα Έργοσ / ο ύμβοσλος θα έτει: 

 

 Επζύλε γηα ηελ νξγάλωζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ηνπ απαηηνύκελωλ εξγαζηώλ 

κέζω ηεο εμαζθάιηζεο ηωλ απαξαίηεηωλ κέζωλ, πόξωλ θαη ηεο αλαγθαίαο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζώο θαη ηωλ απαηηνύκελωλ επηθνηλωληώλ κεηαμύ ηωλ 

κειώλ ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο. 

 

 Επζύλε γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηωλ απαηηνύκελωλ 

εξγαζηώλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ(θάζεηο εξγαζίαο, απαηηνύκελνο 

αλζξωπνρξόλνο, ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο). 

 

 Επζύλε γηα ηελ επαιήζεπζε θαη ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηωλ πξνδηαγξαθώλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ 

πξαγκαηνπνηνύκελωλ εξγαζηώλ. 

 

 Επζύλε γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηωλ ρξνλνδηαγξακκάηωλ πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ 

 

 Επζύλε γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ηεθκεξίωζεο πνπ 

πξνθύπηεη από ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

 Επζύλε γηα ηελ ππνβνιή, όηαλ απαηηείηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

πεξηνδηθώλ αλαθνξώλ νηθνλνκηθήο εμέιημεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

 

 Επζύλε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο θαη ηε ζύληαμε ηεο 

αληίζηνηρεο έθζεζεο. 

 

 Επζύλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηελ πινπνίεζε, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΣΔΑΤ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζώο θαη 

επζύλε γηα ηε ζύληαμε ηωλ αληίζηνηρωλ παξαδνηέωλ. 

 

 

 Επζύλε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΣΔΑΤ θαη 

ζηελ παξνρή ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζην πξνζωπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ γηα 

ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ζύκθωλα κεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Επζύλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΔΑΤ ζηνπο 

ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλω κε ζπγθεθξηκέλν θαζεθνληνιόγην γηα 

θάζε εκπιεθόκελν ηνκέα (κάγεηξνη , ηξαπεδνθόκνη, απνζεθάξηνο, θιπ)θαη ζην 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο επηπέδνπ 2 ηνπ νδεγνύ ηνπ ΕΦΕΤ. 

 

ΑΔΑ: 6ΘΧ6469073-ΔΩΧ



 Επζύλε γηα ηε δηελέξγεηα ηωλ εζωηεξηθώλ επηζεωξήζεωλ θαη ζύληαμε ηωλ 

ζρεηηθώλ αλαθνξώλ. Επζύλε γηα ηε ζύληαμε αληίζηνηρωλ δηνξζωηηθώλ 

ελεξγεηώλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δηαπηζηωζνύλ κε ζπκκνξθώζεηο. 

 Τα ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ζ’ απαζρνιεζνύλ ζην έξγν θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, θαη ζα παξίζηαληαη κε θπζηθή παξνπζία ζηνλ 

ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ όπνηε απαηηεζεί εγγξάθωο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

(Δηνίθεζε). 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΡΖΣΡΔ 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ο Σύκβνπινο δεζκεύεηαη όηη δελ ζα κεηαθέξεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θακία 

εκπηζηεπηηθή ή άιιεο κνξθήο πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ην ζύζηεκα πνηόηεηαο ή ην 

Ννζνθνκείν γεληθόηεξα θαη ε νπνία ζα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ κέζω ηεο αλωηέξω 

κειέηεο. Η ερεκύζεηα απηή έρεη ηδηαίηεξε έλλνηα γηα νξηζκέλεο Δηαδηθαζίεο, ηηο 

ΟδεγίεοΕξγαζίαο θαη Ειέγρωλ, ζπληαγέο παξαγωγήο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ. 

 

Ο Σύκβνπινο νθείιεη λα δηαθπιάμεη δεηήκαηα θπξηόηεηαο θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 

 

1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, όπωο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 

πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθό 

έγγξαθν ή πιηθό πνπ ζα αληαιιάζζεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Σπκθωλεηηθνύ 

Σπλεξγαζίαο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απόιπηε ηδηνθηεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

2. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ππαιιήινπο ηνπ 

Τκήκαηνο Δηαηηνινγίαο - Δηαηξνθήο,δελ επηηξέπεηαη λα αλαηππωζεί, θαη γεληθά λα 

ρξεζηκνπνηεζεί νηνδήπνηε έληππν δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

3. Φωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Σύκβνπινο δελ 

απνθαιύπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δόζεθαλ, νύηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, 

έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ηωλ νπνίωλ ιακβάλεη γλώζε ζε ζρέζε κε ην Σπκθωλεηηθό, 

θαη απηό απνηειεί ππνρξέωζε. Σε πεξίπηωζε αζέηεζεο από ηνλ Σύκβνπιν ηεο ωο 

άλω ππνρξέωζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ελ πξνθεηκέλω ην Ννζνθνκείν, 

δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παύζε 

θνηλνπνίεζεο ηωλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 

 

4. Ο Σύκβνπινο δελ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκόζηεο δειώζεηο ρωξίο ηελ 

πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, νύηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεύεη ην Ννζνθνκείν, κε 

θαλέλα ηξόπν, ρωξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ηνπ ζπλαίλεζε. 

 

5. Οη πξναλαθεξόκελνη όξνη πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο δεζκεύνπλ ηνλ Σύκβνπιν θαη 

κεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. Τν ζύλνιν ηνπ έξγνπ θαη ε 

ρξήζε ηωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ζα απνηεινύλ πεξηνπζία ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ 

ζα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε επηζπκεηή πεξίπηωζε. 

 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε ή δελ 

είλαη ζύκθωλε κε ηνπο όξνπο ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

πξνθήξπμεο ή ζηελ νπνία δηαηππώλνληαη επηθπιάμεηο απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε. 
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Ο ηξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ηωλ εξγαζηώλ ηνπ Σπκβνύινπ, νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο 

εθ κέξνπο ηεο Επηηξνπήο θαη νη δηαδηθαζίεο πιεξωκήο ηνπ Αλαδόρνπ ζα 

πξνζδηνξηζηνύλ αλαιπηηθά θαη κε θάζε αθξίβεηα ζηελ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Σηα πιαίζηα ηεο ζύκβαζεο ζα πεξηγξαθεί θαη ε δηαδηθαζία ζύκθωλα κε ηελ νπνία ε 

Υπεξεζία ζα δύλαηαη λα πεξηθόπηεη ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ εθόζνλ κηα πξάμε δελ 

νδεγείηαη ζε νινθιήξωζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 

Γηα ηνλ Σρεδηαζκό , Υινπνίεζε, Εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαζθάιηζεο ηεο 

Αζθάιεηαο ηωλ Τξνθίκωλ ζύκθωλα κε ην πξόηππν ISO 22000:2005,ε 

πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε είλαη# 1.500# € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

 

 

H Επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

 

Σηξνπκπάθε Ειέλε( Πε Δηαηηνιόγνο)     

 

Φαθαιηνύ Άλλα(ΠΕ  Πξνϊζηακέλε Επηζηαζίαο) 

 

Μαλάξαο  Αιέμαλδξνο (ΔΕ  Μαγείξωλ) 

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 10001/11-7-2017 

ΚΑΕ 419.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 09-08-2017 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 11-08-2017 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

 

 

 Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 

εταιρείασ: ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, ο ςυντελεςτισ ΦΠΑ), ο χρόνοσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατηρητ

ηρίου 

Σιμή 
Παρατηρητηρ

ίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 
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Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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