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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  «Ανακοίνωση  διενέργειας  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  και 
προτύπων για τα είδη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» (CPV: 15331170-9)».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό»  ανακοινώνει  τη  διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  και 
προτύπων για τα είδη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» (CPV: 15331170-9).

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης 
τους  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  ήτοι  από  την  Παρασκευή  13.5.2016  έως  και  την 
Παρασκευή  20.5.2016.  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 (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα).

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.Με την οριστικοποίηση τους θα προκηρυχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
ανάδειξη χορηγητή κατεψυγμένων λαχανικών.

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ».

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ   : ΚΙΛΑ  1000  

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ    :  ΚΙΛΑ  2500

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ        :  ΚΙΛΑ   1700

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ    :  ΚΙΛΑ   3000

 Θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, να έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και να μην 
έχουν σημεία απόψυξης (συσσωματώματα με πάγο και εγκαύματα κατάψυξης) και να 
πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας 
κατεψυγμένων λαχανικών, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας ειδών κατώτερης της Α’. 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  Τα προμηθευόμενα κατ/να λαχανικά να είναι πρώτη ποιότητας 
και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις να παράγονται σε 
βιομηχανία που να εφαρμόζει το σύστημα HACCP ή να έχει πιστοποιηθεί βάση του ISO 
22000:2005. 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Κατά τον χρόνο παράδοσης τους στον φορέα δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν θερμοκρασία ανώτερη των -14ο C (ιδανική θερμοκρασία παράδοσης ≤-18 ο C) 
Να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.  Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και 
έντομα. 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι καινούργια και καλής ποιότητας ώστε να 
αντέχουν τις εναποθηκεύσεις σε στοιβάδες.  Τα χαρτοκιβώτια να φέρουν ετικέτες στις οποίες 
να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: -Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του 
παρασκευαστή–συσκευαστή ή πωλητή εγκατεστημένου στην κοινότητα. -Συνθήκες 
διατήρησης του προϊόντος. -Αριθμός παρτίδας -πίνακας των ποιοτικών και θρεπτικών 
χαρακτηριστικών (προαιρετικά αναφερόμενος). -Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του 
προϊόντος -καθαρό βάρος 
4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης 
καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε όχημα από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούν τις 
θερμοκρασιακές απαιτήσεις της μεταφοράς του τροφίμου.
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