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Θέμα:  «Διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  ημίπαχου 
γιαουρτιού.»

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 
ημίπαχου γιαουρτιού (CPV: 15551300-8).

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Τετάρτη 13.4.2016 έως και 
την  Τετάρτη  20.4.2016.  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, το Νοσοκομείο μας θα προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή ημίπαχου γιαουρτιού.

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Η γιαούρτη θα παραλαμβάνεται σε δοχεία (κεσέδες) από πλαστική ύλη σύμφωνα 
με τους όρους του Κ.Τ. και Ποτών. 
Β.  Στα  δοχεία  πρέπει  να  αναγράφονται  από  τον  Νόμο  ή  άλλες  αποφάσεις  και 
αγορανομικές διατάξεις προβλεπόμενα στοιχεία.
Γ.  Ως  γιαούρτι,  εννοείται  κάθε  είδος  γιαούρτης  (πλην  παραδοσιακής)  που 
κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά. 
Δ. Η «ημίπαχη γιαούρτη» θα πρέπει να περιέχει έως 2% λιπαρά 
Ε. Το έλλειμμα βάρους της εντός των κεσέδων γιαούρτης θα εξακριβώνεται μέσω 
της  ζύγισης  του  περιεχομένου  επί  του  συνόλου  της  υπό  προμήθεια  ποσότητας 
γιαούρτης πέντε τοις εκατό (5%) επί του όλου αριθμού των σε παράδοση κεσέδων 
το οποίο ποσοστό (5%) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αριθμού των πέντε (5)  
κεσέδων. Για εξακρίβωση του βάρους, πλήρεις κεσέδες θα επιλέγει κατά το ήμισυ η 
επιτροπή παραλαβής και κατά το έτερο ήμισυ ο χορηγητής.
ΣΤ.  Ο χορηγητής  υποχρεούται  να  δηλώνει  κάθε  φορά  κάθε  αλλαγή  ως  προς  το 
εργαστήριο ή εργοστάσιο του και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο 
στην περίπτωση που το εργοστάσιο ή το εργαστήριό του δεν πληροί τους κατά νόμο 
υγειονομικούς όρους,  τους οποίους  πρέπει  να αποδείξει  ότι  τηρεί  με πρόσφατη 
έκθεση του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ισοδύναμου διαπιστωμένου φορέα αναγνωρισμένου από την 
Πολιτεία. 
Ζ. Η γιαούρτη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον 
Κώδικα  τροφίμων  και  ποτών,  τις  ισχύουσες  υγειονομικές  ,  κτηνιατρικές, 
αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις. 
Η. Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν προτίθεται να προσφέρει δικό του προϊόν 
που  εμπορεύεται,  οφείλει  να  καταθέσει  γραπτή  συμφωνία  για  τα  προϊόντα 
(περιγραφή-  συσκευασία-όνομα-βάρος-συμφωνηθείσες  ποσότητες),  επίσης  και 
εναλλακτική  λύση  γραπτή  σε  περίπτωση  προβλήματος  με  τον  α’  χορηγητή  του, 
διαφορετικά θα κηρύσσεται έκπτωτος εάν ένα είδος δεν έχει την δυνατότητα να το  
προσφέρει  υπαιτιότητά του σε αποθέματα και  είδος με τις  συνέπειες της κακής 
εκτέλεσης των συμβάσεων. 
Θ. Η θερμοκρασία κατά την ώρα της παράδοσης και του μεταφορικού μέσου και 
του προϊόντος θα λαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής των τροφίμων. Για το 
λόγο αυτό ο χορηγητής θα φέρει επί πλέον δύο συσκευασίες χωρίς χρέωση του 
Νοσοκομείου  από  κάθε  προϊόν,  για  να  γίνεται  η  μέτρηση  με  υδραργυρικό  ή 
ψηφιακό θερμόμετρο του Νοσοκομείου. 
Ι.  Τα  γιαούρτια  πρέπει  να  είναι  σε  συσκευασία  ατομική  και  θα  μετράται  η 
θερμοκρασία  παράδοσης  και  του  οχήματος  και  του  προϊόντος,  ώστε  να  είναι 
σύμφωνες με τις αρχές HACCP. 
Κ.  Η ημερομηνία  λήξης  θα πρέπει  να είναι  ολόκληρη,  ευανάγνωστη,  (άλλως θα 
ακολουθεί  επιστροφή  του  είδους  και  πρακτικό)  και  να  απέχει  τουλάχιστον  20 
ημέρες  από  την  ημέρα  παράδοσης.  Ρυπασμένες  (λερωμένες)  συσκευασίες  από 
οποιαδήποτε  αιτία  θα επιβάλλουν απόρριψη του είδους και  σύνταξη πρακτικού 
κακής μεταχείρισης του προϊόντος. Επίσης όχι καλά κλεισμένες θα αποκλείονται και 
μάλιστα θα καταστρέφονται ενώπιον του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του για 
λόγους ασφαλείας του καταναλωτή.  Θα συντάσσονται πρακτικά και ο χορηγητής 
υποχρεούται να εκδίδει ανάλογο πιστωτικό τιμολόγιο.
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