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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού αρνιού στο νοσοκομείο 
μας, αρ. Εντολής  971/10-04-2019.

ΘΕΜΑ «Προμήθεια νωπού αρνιού με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών»

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

1 Αρνί νωπό ΚΙΛΑ 105

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου και σε 
συνεννόηση με το τμήμα Διατροφής.
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  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ.Λ.Τ ,σε σφραγισμένους φακέλους  στο γραφείο των 
διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ  15/04/19 
και ώρα 12.00μ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                 ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
                     ΤΕΣΣΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
                     ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
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 Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών                         

                                                                                 

                                                                                                          ΠΡΟΣ:  Γρ. Προμηθειών

                       

                          ΘΕΜΑ:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΟΥ  ΚΡΕΑΤΟΣ.

Πρώτη ύλη: Νωπά  Τρόφιμα  Ζωικής Προέλευσης . 
 Είδη:
Α. ΚΡΕΑΣ  ΒΟΕΙΟ  ΝΩΠΟ   
Μπούτι άνευ  οστών : Τρανς, νουά, κιλότο, στρογγυλό. Τα νωπά κρέατα να είναι Α’
ποιότητας και να προέρχονται από υγιή ζώα  κατηγορίας ΑU1 ή ΑU2.    
Β. ΚΡΕΑΣ  ΧΟΙΡΙΝΟ  ΝΩΠΟ
Μπριζόλες  καρέ (έως 10 Kg το κάθε καρέ) και μπούτι  άνευ  οστών. 
Γ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ
Αρνί  γάλακτος  ή  κατσίκι  νωπό  Α’ ποιότητας, βάρους  8 – 12 κιλών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Τα νωπά κρέατα βοοειδών και χοιροειδών θα είναι είτε εγχώριας παραγωγής ή θα
προέρχονται  από  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  .  Τα  νωπά  κρέατα
αιγοπροβατοειδών θα είναι εγχώρια   και θα φέρουν τις απαιτούμενες σφραγίδες.
2) Τα είδη των τεμαχίων του σφάγιου θα παραδίδονται ολόκληρα, με αναγραφόμενο
το κάθε μέρος του κρέατος σε ευδιάκριτη ετικέτα με Ελληνική γραφή, προκειμένου
να  είναι  εύκολη  η  αναγνώριση  αυτών  από  την  επιτροπή  παραλαβής  του
νοσοκομείου.  Το κρέας θα πρέπει να έχει πολύ μικρό ποσοστό μεσομυϊκού λίπους,
να είναι καλά καθαρισμένο από το εξωτερικό λίπος και τις επιφανειακές οξειδώσεις,
ώστε η φύρα να μην υπερβαίνει το 3% της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε
φορά.
Δεν  γίνεται  δεκτή  η  ύπαρξη  μικρών  τεμαχίων  κρέατος  (TRIMMINGS)  και
αποξεσμάτων οστών.



3) Τα  νωπά κρέατα αιγοπροβατοειδών θα  παραδίδονται  ολόκληρα  ή  μισά  χωρίς
κεφάλι, συκωταριά  και  εντόσθια. την  περίοδο των Χριστουγέννων. Κάθε  μισό
σφάγιο  θα περιλαμβάνει   το  αντίστοιχο  εμπρόσθιο  και οπίσθιο τμήμα.  
Το  Πάσχα   κατ’ εξαίρεση, τα  νωπά  αρνιά  ή  κατσίκια θα  παραδίδονται  μαζί  με
το  κεφάλι – μη  αποκοπτώμενο από  το  λοιπό  κρέας – και τη συκωταριά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες  αγορανομικές  διατάξεις.  
4) Όλα   τα  νωπά  σφάγια θα  προέρχονται  από  μικρά  και  υγιή  ζώα, που
σφάζονται  σε εγκαταστάσεις  εγκεκριμένες από  τις  κατά τόπους Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες.  Θα  φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις, όπως προβλέπονται από τις
ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές , Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα
αιγοπροβατοειδή  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά
Κτηνιατρικής Επιθεώρησης. 
5)  Ο  τεμαχισμός  του  ζώου  θα  είναι  σύμφωνος  με  τον  Ευρωπαϊκό  Κανονισμό
2073/2005.  Ο  τεμαχισμός  του  νωπού  κρέατος  πρέπει  να  γίνεται  απαραίτητα  σε
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Το τεμαχισμένο κρέας θα συσκευάζεται σε πρώτη και
δεύτερη  συσκευασία.  Η  πρώτη  συσκευασία  θα  είναι  σε  κενό  και  το  υλικό
συσκευασίας  θα  είναι  διάφανο  και  κατάλληλο  για  επαφή  με  τρόφιμα  .  Η
συσκευασία του τεμαχισμένου κρέατος θα πρέπει  να γίνεται  κατά προτίμηση τη
μέρα παραλαβής του κρέατος ή την προηγούμενη.   
6) Η διάθεση των νωπών κρεάτων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Αγορανομικές,
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
Ειδικά  για  την  επισήμανση  του  βόειου  κρέατος,  στις  ετικέτες  πρέπει  να
αναγράφονται:

1) Κωδ. Ζώου.
2) Χώρα γέννησης.
3) Χώρα εκτροφής.
4) Κωδ. Σφαγείου.
5) Ημ. Σφαγής.
6) Ταξινόμηση ζώου.
7) Ημ. Συσκευασίας.
8) Ημ. Ανάλωσης.

7) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του προϊόντος) , θα
πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες και
θα  πρέπει  να  προσκομίζει  κατάσταση  των  εταιρειών  από  τις  οποίες  θα
προμηθεύεται το κάθε είδος.
8) Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά
μέσα(ψυγεία) και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. Υποχρεωτικά
θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων, για τον έλεγχο και την τήρηση
των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου.
Τα παραλαμβανόμενα κρέατα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 10 ημέρες από την
ημερομηνία σφαγής των ζώων. Η θερμοκρασία παραλαβής να μην ξεπερνά τους 5
0  C
Τα μεταφορικά μέσα (ψυγεία),  τα οποία  μεταφέρουν τα  κρέατα 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. Επίσης ο μεταφορέας των κρεάτων, θα
πρέπει να φορά καθαρή λευκή στολή.
9) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για
την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 που καθορίζει
ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 
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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