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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

«ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ».

Θέμα:  «Διενέργεια  α΄  φάσης  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  τον 
πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη  χορηγητή  «ΝΩΠΟΥ  ΚΡΕΑΤΟΣ»  (CPV: 
15111200-1, 15113000-3)».

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 
«ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ» (CPV: 15111200-1, 15113000-3).

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:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

 
Για τους  κωδικούς ΜΟΣΧΑΡΙ και ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ θα ισχύουν τα εξής :
• Για το μοσχαρίσιο κρέας να ανήκει μόνο στις ανώτερες βαθμίδες Ε και U σύμφωνα με  
την Ευρωπαϊκή κλίμακα κατηγοριοποίησης ποιότητας SEUROP όσον αναφορά την διάπλαση και 
2 όσον αφορά την πάχυνση.
 Τα χαρακτηριστικά  των σφαγίων να είναι σύμφωνα με το Δελτίο Πιστοποίησης τιμών: 
α.  ΒΟΕΙΟ ( νεαρό ζώο ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ ΜΠΟΥΤΙ ( άνω των 12 μηνών -24 μηνών) κωδικός 
(5213)
β . ΧΟΙΡΙΝΟ Τ. ΚΑΡΡΕ ΧΚ  ΜΠΟΥΤΙ κωδικός (5651)
• Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με 
την παραγγελία του φορέα και  να δηλώνει  τον κωδικό κρέατος,   τις  ποσότητες κρέατος  κατά 
κατηγορία  και  ποιότητα  τόσο  στο  δελτίο  αποστολής  όσο  και  στο  αντίστοιχο  τιμολόγιο.  Τα 
προσφερόμενα  είδη  θα  παραλαμβάνονται  το  πρώτο  τέταρτο  του  δηλωμένου  χρόνου 
διατηρησιμότητάς τους.
• Τα κρέατα των ανωτέρων κωδικών θα πρέπει να παραδίδονται ως προς το είδος (τεμάχιο) 
και την ποσότητα σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία.
• Τα  είδη  των  τεμαχίων  (πχ  τράνς,  στρογγυλό  κλπ)  θα  παραδίδονται  ολόκληρα 
προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση τους από την επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου. 
• Τα τεμάχια  του κρέατος  να είναι  όσο το  δυνατό  άλιπα  (  δηλαδή  με αφαιρεμένο   το 
επιφανειακό και ενδομυϊκό λίπος). Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη 
θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά.
• Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα πριν 48 
ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες  
σφραγίδες του Κτηνιατρικού – Υγειονομικού ελέγχου. Ειδικά για το βόειο κρέας απαιτείται  η 
προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης. Σύμφωνα με το Π.Δ 410/94 ο τεμαχισμός του κρέατος πρέπει 
να  γίνεται  από  εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  τεμαχισμού,  γεγονός  που  θα  αποδεικνύεται  από 
εγγράφως κατά την κατάθεση των τεχνικών προδιαγραφών.
• Η συσκευασία των ανωτέρω πρέπει να είναι συσκευασία κενού (vacuum packaging) και 
συγκεκριμένα με την μέθοδο συρρικνωμένης συσκευασίας υπό κενό (vacuum shrink packaging) 
για την αποφυγή επαφής του κρέατος με τον αέρα και τη δημιουργία κενού χώρου μεταξύ κρέατος 
και σακούλας και την μη συγκέντρωση οπού στις γωνίες .
• Στη συσκευασία των ανωτέρω κωδικών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση σχετικά με τη 
διάπλαση του ζώου, τον κωδικό ζώου, τη χώρα γέννησης /εκτροφής, τη χώρας σφαγής και τον 
κωδικό σφαγείου, το βάρος την ημερομηνίας σφαγής και την ημερομηνία λήξης, τη θερμοκρασίας  
συντήρησης.
• Οι ενδείξεις  στα τεμάχια  κρέατος  τα  οποία  προέρχονται  από  τις  χώρες  της  Ε.Ε.,  θα 
αναγράφονται υποχρεωτικά και στην Ελληνική Γλώσσα, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται 
από την επιτροπή. 
• Το  κρέας  κατά  τον  χρόνο  παράδοσης  του  στον  φορέα  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει 
θερμοκρασία ανώτερη των + 70  C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και 
αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης.
• Η  μεταφορά  του  κρέατος  προς  τον  φορέα  θα  γίνεται  υπό  υγιεινές  συνθήκες  και  με 
μεταφορικά  μέσα  εφοδιασμένα  με  σχετική  άδεια  της  Κτηνιατρικής  υπηρεσίας.  Τα  οχήματα 
μεταφοράς  πρέπει  να  φέρουν  καταγραφικό  και  η  ένδειξή  του  να  επισυνάπτεται  με  το  δελτίο 
αποστολής και το τιμολόγιο.
• Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εφαρμογής HACCP ή ISO για όλα τα 
στάδια παραγωγής των ανωτέρω κωδικών. 
• Να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το άρθρο 88 του Κώδικα τροφίμων και ποτών και 
αντικειμένων κοινής χρήσης του Γενικού Χημείου του Κράτους
• Οι  κωδικοί  ζώου  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  και  στα  συνοδευτικά  έγγραφα  (δελτία 
αποστολής). 
Για όλους τους κωδικούς ισχύει το Ευρωπαϊκό και Εθνικό δίκαιο που αφορά το κρέας.
     Ο  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητή νωπού κρέατος είναι  
ποσότητας 3200 κιλά για μοσχάρι και 5600 κιλά χοιρινού ισχύει  για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών και συνολικής αξίας  45000 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23 %. 
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