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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια    EXTRA
ΠΑΡΘΕΝΟ  Y   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  ΣΥΣ 5   LIT   στο νοσοκομείο μας.

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

α/α Είδος Ποσότητα

1 EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣ. 5 L                       ΤΜΧ.      300

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  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  08-07-19 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                       ΤΑΣΤΑΝΗ ΖΑΧΑΡΩ
                       ΓΚΟΤΣΗ ΟΛΓΑ     
                       ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Πρώτη ύλη :  Ελαιόλαδο.             Συσκευασία: 5 λίτρων

Είδος: Εξαιρετικό  παρθένο  ελαιόλαδο του  οποίου  η  περιεκτικότητα  σε
ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα  0,8 g
ανά  100  g  και  του  οποίου  τα  άλλα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) Να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς
και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
2)  Να  προέρχεται  από  τυποποιητήρια  –  συσκευαστήρια  που  λειτουργούν
νόμιμα.
3)  Η  συσκευασία  να  είναι  σε  δοχεία  5  λίτρων,  από  υλικό  κατάλληλο  για
τρόφιμα. Να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται
μετά την πρώτη χρήση και να φέρει ετικέτα, σύμφωνη με τις διατάξεις του
Καν.(ΕΚ) 1019/2002,  καθώς και με τις  διατάξεις  της Υ.Α. 275610/2003 (τ.
Β’ΦΕΚ 1616/2003).
4)  Στις  συσκευασίες  των  ελαίων,  αναγράφονται  υποχρεωτικά  οι  παρακάτω
ενδείξεις:
α) Ονομασία πώλησης του προϊόντος (Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο).
β) Πληροφορίες  για  την  κατηγορία  του  ελαιολάδου  ή  του  πυρηνελαίου
(Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο
με μηχανικές μεθόδους).
γ) Ο προσδιορισμός της καταγωγής.
δ) Η  καθαρή  ποσότητα  του  περιεχομένου  ελαιολάδου  ή  πυρηνελαίου
εκφρασμένη σε μονάδες όγκου.
ε) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκαταστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας.



στ) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.
ζ) Ο αριθμός παρτίδας.
η) Οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
θ) Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης.
Οι  παραπάνω  ενδείξεις  αναγράφονται  επί  της  συσκευασίας  με  χαρακτήρες
ευανάγνωστους,  ανεξίτηλους  και  ευδιάκριτους  σε  σχέση με το μέγεθος  της
ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωμένες και
να  διακρίνονται  σαφώς  από  το  σύνολο  των  άλλων  γραπτών  ενδείξεων  και
σχεδίων  που  μπορεί  να  υπάρχουν  στη  σήμανση.  Στην  περίπτωση  που  τα
προϊόντα  προορίζονται  για  κατανάλωση  στην  ελληνική  επικράτεια  οι
παραπάνω  ενδείξεις  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  στην
ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, αναγράφονται στην κύρια ετικέτα οι υποχρεωτικές
ενδείξεις που αφορούν:
• Την ονομασία πώλησης που αφορούν:
• Τον προσδιορισμό της καταγωγής
• Τον αλφαριθμητικό κωδικό έγκρισης (μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα)
• Καθαρή ποσότητα
• Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
5) 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.
6) 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.                  
Κρίνεται   απαραίτητη  η   προσκόμιση  δείγματος   τροφίμου,  κατόπιν
συνεννόησης,  στο  τμήμα Διατροφής. 
                                                  
                                                  
                             Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

  
                                                       Α. ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ
                                                       Μ. ΡΩΤΑ



                                                        Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ


