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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια   Κόκκινων     Αυγών   στο 
νοσοκομείο μας.

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην 
προμήθεια του παρακάτω είδους:
 
α/α Είδος Ποσότητα

1 ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΜΧ.            1050

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους στο παράρτημα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους (υποχρεωτικά θα 
προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, το πιστοποιητικό ποιότητας  
καθώς και το όνομα της παραγωγού εταιρείας ), οι οποίες θα αναφέρονται σε  ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ,σε σφραγισμένους φακέλους  στο γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου 
αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την ΤΡΙΤΗ 19/3/19  και ώρα 12.00μ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
                         ΤΕΣΣΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
                         ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
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Πρώτη ύλη : Αυγά                                      Συσκευασία: καρτέλα 30 αυγών.

Είδος: Αυγά κατηγορίας μεγέθους M (53 – 63g)
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών,  καθώς  και  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  υγειονομικές  και
αγορανομικές διατάξεις.
2) Τα αυγά θα είναι ωοσκοπημένα Α κατηγορίας, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει
των κείμενων διατάξεων.
3) Θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- Κέλυφος και μεμβράνη : φυσιολογικό, καθαρό και ανέπαφο.
- Αεροθάλαμος : ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλ., ακίνητος.
-  Ασπράδι  :  φωτεινό,  διαυγές,  ζελατινώδους  υφής,  ελεύθερο από κάθε  είδους  ξένα
σώματα.
-  Κρόκος  :  ορατός  κατά  την  ωοσκόπηση,  υπό  μορφής  σκιάς  μόνο,  χωρίς  σαφές
περίγραμμα και  χωρίς  να απομακρύνεται  αισθητά από την κεντρική θέση κατά την
περιστροφή του αυγού, ελεύθερος από κάθε είδους ξένα σώματα.
- Βλαστόδισκος : ανεπαίσθητη ανάπτυξη.
- Οσμή : χωρίς ξένες οσμές.
4) Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν, πάνω στο κέλυφος με καθαρά γράμματα, το
διακριτικό αριθμό του παραγωγού. Ο διακριτικός αριθμός αυτός περιλαμβάνει:
-  Τον κωδικό αριθμό της μεθόδου εκτροφής:
• 0=Βιολογικά
• 1=Ελεύθερης βοσκής
• 2=Αχυρώνα ή στρωμνής
• 3=Κλωβοστοιχίας
- Τη χώρα προέλευσης, που για τη χώρα μας αναγράφεται ως GR
- Τον κωδικό αριθμό, που αντιστοιχεί σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση



- Τον κωδικό αριθμό ταυτοποίησης της μονάδας ωοπαραγωγών ορνίθων
5) Θα είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία χαρτονένιες  θήκες
και Β συσκευασία χαρτοκιβώτιο). Οι συσκευασίες θα είναι κατάλληλου τύπου που θα
τα προστατεύουν από εξωτερικές επιμολύνσεις και θα τα διατηρούν ακέραια κατά τη
μεταφορά. 

6)  Υποχρεωτικά,  τόσο  στις  μεγάλες  όσο  και  στις  μικρές  συσκευασίες,  πρέπει  να
φέρουν,  στην  εξωτερική  όψη,  τις  προβλεπόμενες  ενδείξεις,  (πέραν  εκείνων,  που
υπάρχουν στο κέλυφος) δηλαδή:
- Τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου
- Την κατηγορία ποιότητας και βάρους
-  Την  ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  (28  ημέρες,  μετά  την  ημερομηνία
ωοτοκίας)
7) Τα αυγά που θα προσκομίζονται θα είναι της πρώτης εβδομάδας ωοσκόπησης και
αυτό θα προκύπτει από την ετικέτα ή από σχετική βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου,
βεβαίωση που θα συνοδεύει το είδος.
8) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι
τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
Τα  μεταφορικά  μέσα,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένα  με  Βεβαίωση  Καταλληλότητας
Οχήματος  από  Υγειονομικής  πλευράς,  η  οποία  εκδίδεται  από  τις  κατά  τόπους
Διευθύνσεις  Δημόσιας  Υγείας  των  Περιφερειών  και  Άδεια  Κυκλοφορίας  Οχήματος
Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
9) Τα αυγά που θα προσκομίζονται θα είναι της πρώτης εβδομάδας ωοσκόπησης και
αυτό θα προκύπτει από την ετικέτα ή από σχετική βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου,
βεβαίωση που θα συνοδεύει το είδος.
10) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για την
υγιεινή  των  τροφίμων.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  αποδείξει  με  έγγραφα  (από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες
βασιζόμενες στις  αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου  HACCP
στους  τομείς  παραγωγής,  επεξεργασίας,  συσκευασίας,  αποθήκευσης  και  διακίνησης
προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών
και  χημικών  αναλύσεων  των  προϊόντων,  που  πραγματοποιεί  στα  πλαίσια  του
αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. 
 Έλεγχος: 
Μακροσκοπικός  έλεγχος,  Εργαστηριακός  (Χημικός  –  Μικροβιολογικός),  κατά   την
κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.  

                                                     
                                  Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  
                                                       Α. ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ
                                                       Μ. ΡΩΤΑ
                                                        Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ                            
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