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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος 
στο νοσοκομείο μας.

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

α/α Είδος Ποσότητα

1 ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΜΧ.             560

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους στο παράρτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του νοσοκομείου( τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα).

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 / ανά λίτρο ,σε σφραγισμένους φακέλους  στο 
γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την 
ΠΕΜΠΤΗ  27/5/19 και ώρα 12.00μ.

                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
        ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
        ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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 ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Πρώτη ύλη : Φρέσκο  γάλα αγελαδινό      Συσκευασία: 10 liter.

Είδος:  3,5 % λίπος.
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1)  Το  γάλα  πρέπει  να  προέρχεται  από  υγιείς  αγελάδες  και  να  είναι
απαλλαγμένο πρωτογάλακτος.
Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις διατάξεις της
Εθνικής  και  Κοινοτικής  νομοθεσίας,  που  αφορούν  στην  παραγωγή,
μεταποίηση,  διακίνηση,  και  την  διάθεση  του  προϊόντος,  καθώς  και  με  τις
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
2) Το πλήρες γάλα να περιέχει :
α. Ελάχιστο λίπος 3,5 %.
β. Ελάχιστο στέρεο υπόλειμμα χωρίς λίπος 8, 5 %.
γ. Να έχει ειδικό βάρος 1,028 γραμμάρια ανά λίτρο(20º C).
3) Το παστεριωμένο γάλα πρέπει :
- Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή
θερμοκρασία  για  μικρό  χρονικό  διάστημα  (τουλάχιστον  71,1º  C  για  15
δευτερόλεπτα ή σε ανάλογο ισοδύναμο συνδυασμό).
- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική
αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.
-  Αμέσως  μετά  την  παστερίωση  να  ψύχεται  το  συντομότερο  δυνατό  σε
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6º C.
Να  πληροί  τα  μικροβιολογικά  κριτήρια  που  ορίζονται  στην  ισχύουσα
νομοθεσία . 
 4) Η συσκευασία να είναι σύμφωνη με τους ειδικούς όρους συσκευασίας και
διάθεσης  γαλακτοκομικών  προϊόντων  του  άρθρου  85  του  Κ.Τ.Π.,  τα  δε
πώματα  των συσκευασιών να είναι  άθικτα και  να  εφαρμόζουν  κατά τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα και η γνησιότητα του περιεχομένου.



Επί της συσκευασίας να αναγράφονται (τυπωμένα) :
- Η ημερομηνία παστερίωσης.
- Η ημερομηνία λήξης.
- Οι λέξεις παστεριωμένο, ομογενοποιημένο.
- Το εργοστάσιο παστερίωσης.
Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν το σήμα καταλληλότητας το οποίο πρέπει να
περιλαμβάνει  εντός  ωοειδούς  ταινίας  τις  ενδείξεις  που  αναφέρονται  στο
Προεδρικό Διάταγμα 56/1995.
5) Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να προσκομίζεται στο Νοσοκομείο το πολύ
την επόμενη ημέρα της  παστερίωσης.
6)  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.
7)  Η  μεταφορά  του  παστεριωμένου  γάλακτος  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. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η
θερμοκρασία του παστεριωμένου γάλακτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους  4º
C.
Τα  μεταφορικά  μέσα  (ψυγεία),  τα  οποία  μεταφέρουν  παστεριωμένο  γάλα
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.
8) 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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