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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

18-01-2022 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 1779 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

   

   Υποκατάστημα 
Ταχ. Δ/νση: 

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  
Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα  

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  
Υπεύθυνος: Νταραρά Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2413 504379  

E-mail: gnl-promithies@ghl.gr  
Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 31-01-2022 

Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 31-01-2022 
Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΚΑΕ 1511 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15511000-3 (ΓΑΛΑ) 

15500000-3 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 
15540000-5 (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 
03212100-1 (ΠΑΤΑΤΕΣ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

10.714,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 12.106,82€ με Φ.Π.Α 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 209/0, ΑΔΑ:6ΕΟΟ469066-Π2Κ (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να προμηθευτεί για τις ανάγκες του 
τμήματος Διατροφής τα κάτωθι: 
 
ΕΙΔΗ 
Α/Α 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% 

1.ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΧΥΜΑ 
 

ΛΙΤΡΟ 3.000 0,65€ 1.950,00€ 

2. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,85% 
 

ΤΜΧ 6.000 0,40€ 2.400,00€ 

3. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 0% ΤΜΧ 2.500 0,40€ 1.000,00€ 

4. ΓΑΛΑ ½ ΛΙΤΡΟ 
ΠΛΗΡΕΣ 

ΤΜΧ 300 0,38€ 114,00€ 

5. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 
 

ΚΙΛΑ 350 
 

8,00€ 2.800,00€ 

6. ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΙΛΑ 100 3,50€ 350,00€ 
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7.ΠΑΤΑΤΑ ΝΩΠΗ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ(5ΚΙΛΑ/ΣΑΚ.) 

ΚΙΛΑ 3.000 0,70€ 2.100,00€ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α ́ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
1. Τυριά  
Τα τυριά θα πρέπει να είναι Α ́ ποιότητας και να έχουν παρασκευαστεί από 
παστεριωμένο γάλα, όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (πιο συγκεκριμένα τις 
διατάξεις του άρθρου 83 του Κεφαλαίου ΙΧ τού Κ.Τ.Π.). Όλα τα 
είδη θα πρέπει να φέρουν όλες τις νόμιμες σημάνσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής 
και συσκευασίας, καθώς και όλες τις κατά νόμο ενδείξεις, με βάση τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές  Διατάξεις. 
Φέτα ΠΟΠ:  

Η φέτα θα είναι συσκευασμένη σε μεταλλικά ανοξείδωτα δοχεία περ. 15 κιλών και θα 
αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Στη συσκευασία θα αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:α)«ΦΕΤΑ» (FETA), β) Προστατευμένη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού– συσκευαστή, ε) 
Το βάρος του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής, ζ) Στοιχεία ελέγχου που 
αναλύονται ως εξής: 1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ, 2)Ο 
αύξοντας  αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3)Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: 
(ΦΕ-1650-20.12.94). Το τυρί θα πρέπει να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην 
περιέχει τρίμματα. 

2. Γάλα: 
Φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο γάλα πλήρες ~3,5% και χαμηλών λιπαρών 0%: 
Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Η συσκευασία του γάλακτος πρέπει να 
είναι με βιδωτό καπάκι ασφαλείας: 1) ενός λίτρου (1lt), 2) μισού λίτρου 
(1/2lt), 3) δέκα (10) λίτρων (~3,5% λιπαρά). Στις συσκευασίες θα αναγράφεται η 
ημερομηνία παστερίωσης και λήξεως. Το φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο γάλα 
θα πρέπει να παραλαμβάνεται κατά την αναφερόμενη ή την επόμενη της ημερομηνίας 
παστερίωσής του. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 
79,80,85 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία του παστεριωμένου 
γάλακτος πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος και η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. 
Επιπλέον μπορεί να αναγράφεται και η ένδειξη «φρέσκο». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να 
είναι σε εμφανές σημείο της συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες. Επίσης θα 
πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο Κεφ. ΙΙ του Π.Δ. 56/95. 
Σε περίπτωση που δεν προσφερθούν για κάποιες συσκευασίες γάλα φρέσκο, θα γίνουν 
αποδεκτές και προσφορές με γάλα υψηλής παστερίωσης. 
3. Γιαούρτι αγελάδας 4% λιπαρά 200γρ., 0% λιπαρά 200γρ.: 
Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι Α ́ ποιότητας και να έχει παρασκευαστεί από φρέσκο, 
αγελαδινό γάλα. Η παραγωγή και η συσκευασία του γιαουρτιού θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Η συσκευασία του γιαουρτιού θα 
πρέπει να είναι σε αεροστεγή κύπελλα, βάρους 200 γραμμαρίων και να αναγράφονται 
σε αυτή η περιγραφή του είδους και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Το 
συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να αναφέρει όλες τις νόμιμες σημάνσεις και τις 
σημάνσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και όλες τις κατά νόμο ενδείξεις, με 
βάση το άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι 
και χαρακτηριστικοί του προϊόντος. 

Z’ Αποφλοιωμένη πατάτα: 
Οι πατάτες θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Αγορανομικού κώδικα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να κάνει την διαλογή στον χώρο του 
ώστε να εγγυάται την υψηλή ποιότητα. Θα πρέπει να διατίθενται τυποποιημένες σε 
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κλειστές αεροστεγής συσκευασίες των 5 ή 10 κιλών με ετικέτα με πλήρη σήμανση η 
οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία συσκευαστή, προέλευση προϊόντος - είδος προϊόντος –
ημερομηνία λήξης. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
• Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, 
αγορανομικές, κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις περί παραγωγής – συσκευασίας και 
μεταφοράς τροφίμων (π.χ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 
εγκύκλιοι ΕΦΕΤ). 
• Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του 
προμηθευτή, σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 
• Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για τους 
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των 
χορηγούμενων ειδών. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός 

θα πρέπει να δηλώνεται ο αντίστοιχος παραγωγός, ο όποιος θα πρέπει να διαθέτει 
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 
• Οι προμηθευτές ή/και παραγωγοί των προϊόντων να κατέχουν πιστοποίηση (σε ισχύ 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) βάσει τα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001:2008 ή ISO 22000:2005 ή ΕΛΟΤ 1416. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων θα γίνεται καθημερινά, εκτός των αργιών 
στις 07:00π.μ. 
 
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης τακτικού διαγωνισμού που εντάσσονται τα ανωτέρω είδη, 
οι συμβάσεις που τυχόν θα προκύψουν από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία, θα 
διακοπούν μονομερώς. 
 
Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου.  
Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
 
Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς να περιέχει, εκτός των άλλων, που αφορούν την 
τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα: 
 
1)Υπεύθυνη Δήλωση  εκ μέρους του οικονομικού φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 1 & 2  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 (Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται: α)στην περίπτωση φυσικού προσώπου, 
                      β)στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου           
εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Ν.4605/2019 άρθρο 43. 
2.Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται: 
                  α)Η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος 
                   β)Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν         
                   καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της(Ν. 4782/2021 Άρθρο 36). 
3.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση  και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή(π.χ. 
ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
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Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η 
πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο  
Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»                                                                                                                                                                                             

 
                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                                                               Ο  Διοικητής του 
                                                                                       Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
                                                                                   «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
                                                                                       
 
                                                                                        ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΒΛ.  ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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