ΑΔΑ: 6ΡΒ946907Μ-ΜΝΛ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.04 12:24:29
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ
& ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ΝΣΗ : I.Δραγούμη 5 - 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Πληροφορίες : Σ.ΣΤΟΙΛΗ
Τηλέφωνο : 210-72.40.044
FAX 210-72.65.249
E-mail: promithion@syggros.gr

4/11/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ”

Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:
ης
1. Το αρ.πρωτ.6210/10-03-2014 έγγραφο της 1 ΥΠΕ Αττικής
2. Την αρ.πρωτ.1690/27-11-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού
3. Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προϋπολογισμού 25.000€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ”

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 16/11/2015 και ώρα 10.30μμ στο χώρο του Γρ.
ος
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που
έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου
και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 13/11/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μμ.
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα
αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
-Τον αρ. της διακήρυξης.
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
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-Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει
στην οποία θα
-Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
-Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
-Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
-Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
-Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της
ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της
έννοιας τους.
4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της
Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις
τιμές της κατακύρωσης.
5.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ.ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής
καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
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6. Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνεται από την επιτροπή καλής εκτέλεσης των εργασιών
που έχει συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
7.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
8.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
9. Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.
10. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.
11. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και 118/07 περί
προμηθειών.
12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θα πραγματοποιούνται με κατάλληλο όχημα σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων εορτών και
αργιών, δύο μεταφορές έτοιμου φαγητού για ≤65 ασθενείς. Η 1η μεταφορά θα αφορά στο μεσημεριανό
γεύμα (δηλαδή δύο κύρια γεύματα – ελεύθερο και ειδικής δίαιτας-, σαλάτα, φρούτο, συνοδευτικά,
σούπες) και θα γίνεται στις 11.30 πμ – 12.00 μμ. Η 2η θα αφορά στο βραδινό γεύμα (δηλαδή δύο κύρια
γεύματα– ελεύθερο και ειδικής δίαιτας-, σαλάτα, φρούτο, συνοδευτικά, σούπες, καθώς και στο πρωινό
γεύμα επόμενης ημέρας, δηλαδή γάλα σε συσκευασία λίτρου, ψωμί, γιαούρτι, αυγά και λοιπά
συνοδευτικά σε ατομικές συσκευασίες) και θα γίνεται στις 04.30 μμ – 05.00 μμ. Οι ώρες δύναται να
τροποποιηθούν από το Τμήμα Διατροφής του ΝΑΔΝ «Ανδρέας Συγγρός» κατά ±60’ και θα ακολουθεί
αντίστοιχη ενημέρωση.
Ο πάροχος θα καταγράφει καθημερινά σε ειδικό έντυπο-ημερολόγιο την ώρα αναχώρησης του
οχήματος από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», καθώς και της ώρας άφιξης του στο
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». Το έντυπο-ημερολόγιο θα
ελέγχεται και θα υπογράφεται από το αρμόδιο προσωπικό του μαγειρείου των δύο αναφερόμενων
Νοσοκομείων. Ο ενδιάμεσος χρόνος μεταφοράς των γευμάτων δε θα ξεπερνάει αυστηρά τα 15’.
Επίσης, στο ίδιο έντυπο θα σημειώνεται από τον πάροχο και ο ακριβής αριθμός των μεταφερόμενων
περιεκτών φαγητού.
Ο πάροχος θα παραλαμβάνει από το μαγειρείο του Γενικού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και θα
τοποθετεί τα έτοιμα γεύματα σε δικούς του - κατάλληλους για τρόφιμα (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) – περιέκτες ερμητικά κλειστούς με καπάκια (gastronom και ειδικά λοιπά σκεύη μεταφοράς),
οι οποίοι με τη σειρά τους θα μεταφέρονται σε ειδικά thermobox για τα ζεστά γεύματα και στον θάλαμο
συντήρησης του οχήματος για τα κρύα γεύματα (προκειμένου να μη μεταβάλλεται η αρχική
θερμοκρασία και ποιότητα των τροφίμων). Οι περιέκτες των ζεστών γευμάτων θα είναι κατάλληλοι για
αναθέρμανση σε κυκλοθερμικό φούρνο. Σε κάθε περιέκτη θα τοποθετείται κάθε φορά ενός είδους
γεύμα-τρόφιμο. Οι περιέκτες και τα ειδικά σκεύη μεταφοράς θα παραδίδονται από τον πάροχο στο
μαγειρείο του ΝΑΔΝ «Ανδρέας Συγγρός» και θα παραμένουν εκεί για 24 ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί
η καθημερινή διαδικασία μεριδοποίησης και αναθέρμανσης, και θα επιστρέφονται για πλύσιμο στον
πάροχο την επόμενη μέρα.
Τα οχήματα μεταφοράς και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση.
Επίσης να συντηρούνται ή να αντικαθίστανται όταν αυτό είναι απαραίτητο. Τα εσωτερικά τοιχώματα
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του οχήματος και των περιεκτών θα πρέπει να είναι ανθεκτικά για τα μεταφερόμενα φορτία και λεία,
ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, προκειμένου να μην επιμολύνουν τα τρόφιμα.
Μεταξύ των χρήσεων τα χρησιμοποιούμενα σκεύη θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται
αποτελεσματικά. Κατά τη συσκευασία και μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή κανόνες
υγιεινής για να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους
κατάσταση. Το όχημα μεταφοράς και οι περιέκτες θα χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη
μεταφορά τροφίμων.
Κατά τη μεταφορά θα εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, προκειμένου να μην επιμολύνονται τα τρόφιμα αλλά και να μην
υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον) ή από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
στον καθαρισμό. Ο πάροχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή ή επιμόλυνση στα
τρόφιμα. Δε θα παραλαμβάνονται τρόφιμα, τα οποία δεν τηρούν τις απαραίτητες συνθήκες μεταφοράς.
Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας που βεβαιώνει την καταλληλότητα μεταφοράς
Τροφίμων και Ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την αρμόδια δημόσια αρχή.
Το όχημα θα διαθέτει ισοθερμική επένδυση, θερμόμετρο και απαραιτήτως δύο ξεχωριστούς θαλάμους,
ο ένας με αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα για τη συντήρηση των κρύων γευμάτων και ο άλλος για τα
λοιπά τρόφιμα στις κατάλληλες θερμοκρασίες, οι οποίες θα ελέγχονται από το αρμόδιο προσωπικό του
Νοσοκομείου κατά την παραλαβή των έτοιμων γευμάτων. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία των
θαλάμων θα πρέπει να μην είναι μικρότερη από τα ανώτατα όρια θερμοκρασίας διατήρησης των
μεταφερόμενων γευμάτων και ότι ο έλεγχος της θερμοκρασίας αναφέρεται στη θερμοκρασία του
τροφίμου και όχι στη θερμοκρασία των θαλάμων του μεταφορικού μέσου.
Το όχημα θα διαθέτει εξωτερική παροχή ρεύματος.
Ο πάροχος θα έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του
συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου και θα φέρει την απόλυτη ευθύνη της ασφαλούς
μεταφοράς των γευμάτων.
Ο πάροχος θα διαθέτει ISO 9001, ΙSO 22000, OHSAS 18001, ΙSO 14001 σε πεδίο παροχής υπηρεσιών
εστίασης από διαπιστευμένο φορέα, που να είναι σε ισχύ.
Απαιτείται ο οδηγός του οχήματος να έχει άδεια επαγγελματικής οδήγησης κατηγορίας Γ’ και
πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας),
πιστοποιητικό υγείας και βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ΕΦΕΤ σχετικά με την Υγιεινή και
Ασφάλεια των Τροφίμων.
Ο πάροχος θα διαθέτει τουλάχιστον 1 έτους προϋπηρεσία καθημερινής μεταφοράς περισσότερων από
260 μερίδων έτοιμου φαγητού σε δημόσιους φορείς (προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης) είτε σε
ιδιωτικούς φορείς (προσκόμιση συμβάσεων θεωρημένων από την εφορία).
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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