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ΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΛΑΪΚΟ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΥΓ. ΣΚΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ : 213 2061792
ΦΑΞ : 213 2061778

Αθήνα, 8-4-2016
Αρ. πρωτ.: 4800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«ΑΥΓΩΝ».
Θέμα: «Διενέργεια α΄ φάσης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τον
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή «ΑΥΓΩΝ» (CPV: 03142500-3)».
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Λαϊκό» ανακοινώνει τη διενέργεια α΄ φάσης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών
προδιαγραφών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητή
«ΑΥΓΩΝ» (CPV: 03142500-3).
1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Παρασκευή 8.4.2016 έως
και την Παρασκευή 15.4.2016. Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών,
ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές
για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
2.Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο
213-2061638.
3.Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
4.Μετά την οριστικοποίηση τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν
απευθείας για έγκριση στην ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. και στην ΕΠΥ.
Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ : CPV 03142500-3
Τα αυγά που θα παραδίδονται πρέπει να είναι:
1.
2.

Ωοσκοπημένα Α κατηγορίας (MEDIUM M) με τις απαραίτητες σημάνσεις των
κείμενων διατάξεων.
Βάρους 53-63 γραμμ (Μ)
.

Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο
συσκευασίας με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
ενδείξεις:
- ΄Ονομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά για
τη συσκευασία. Η συσκευασία να φέρει σήμανση με διάφορα στοιχεία (είδος,
κατηγορία, παρτίδα παραγωγής, βάρος, συστατικά, ημερομηνία λήξης κλπ).
- Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου
- Κατηγορία αυτού Α
- Κατηγορία βάρους 53-63 γραμμ (Μ)
- Αριθμός αυγών (30 ανά καρτέλα)
- Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (που να εξασφαλίζει την κατανάλωση
των αυγών μέσα στις 28 ημέρες από την ημέρα παραγωγής)
- Να μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα τύπου ψυγεία και να διατηρούνται στο
ψυγείο .
Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των κρίσιμων
σημείων ελέγχου (σύστημα HACCP) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό
εφαρμογής του συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
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