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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΑΝΗΘΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
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ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΟ
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ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ΚΙΛΟ
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ΛΑΧΑΝΑ

ΚΙΛΟ
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ΚΑΡΠΟΥΖΙ
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ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
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ΜΗΛΑ

ΚΙΛΟ
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ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΙΛΟ

21

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΟ
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΚΙΛΟ

23

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΚΙΛΟ

24

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
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ΒΕΡΙΚΟΚΑ

ΚΙΛΟ
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ΜΑΡΟΥΛΙΑ

ΚΙΛΟ

1. Προδιαγραφές για το οπωρολαχανικά
1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
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Απαγορεύεται η παραλαβή οπωρολαχανικών ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε
συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας.
Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες και καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες
ύλες με ευθύνη του προμηθευτή.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται
λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους, κατηγορία προέλευσης ως και κάθε χαρακτηρι-στικό
γνώρισμα Π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κλπ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κλπ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κλπ.
Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην
είναι μεταλλαγμένα.
2. ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΩΠΕΣ
Οι νωπές πατάτες θα είναι α΄ κατηγορίας και θα αναφέρεται η προέλευσή τους.
3. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ
Τα κρεμμύδια θα είναι α΄ κατηγορίας και θα αναφέρεται η προέλευσή τους.

2. Παράδοση – Παραλαβή
1. Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται από το Ίδρυμα στους προμηθευτές εγγράφως,
24 ώρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους. Παραγγελία που θα
δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους
προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.
2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν προς το Ίδρυμα επαρκή στοιχεία όπως τηλέφωνα (αν
είναι δυνατόν και κινητό), ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νση κ.λ.π., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες,
καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες.
3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παραλαβής του Ιδρύματος (χώρος ΜαγειρείωνΑποθήκες) με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς
καθαρά και απολυμασμένα, μέχρι την 10:30 π.μ κάθε εργάσιμης ημέρας.
4. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει να
ενημερώσει έγκαιρα την διεύθυνση του Ιδρύματος για την αλλαγή του συσσιτίου, παράλληλα δε με την
παραπάνω ενημέρωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα (Διεύθυνση
Αγορανομίας, Κεντρική Αγορά, Λαχαναγορά, που θα επιβεβαιώνει την έλλειψη του είδους στην αγορά.
Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:
1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας.
2. Ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων των
προμηθευτών, ιδιαίτερα των προσκομιζομένων ευαίσθητων και ευπαθών ειδών.
3. Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού
χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων ειδών.
4. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής το οποίο θα
παραδίδεται αυθημερόν στον προμηθευτή, προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτού το τιμολόγιο.
5. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη
αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του
Νοσοκομείου.
6. Ο Έλεγχος για τη διαπίστωση αν το προϊόν είναι το προβλεπόμενο από την σύμβαση
(εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα προέλευσης).
Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής ο προμηθευτής
υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα διαιτησίας
δια του Διοικητού του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που θα απορριφθεί το είδος κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή επιλαμβάνεται ο
Διοικητής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τον
προμηθευτή (απόρριψη είδους) όσο και για την Επιτροπή Παραλαβής.
Θ) Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των προσκομιζόμενων ειδών μόνο για λόγους ποιότητας ο
προμηθευτής μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατά είδος υπαλλήλους του
Νοσοκομείου, οι οποίοι και θα ορισθούν με Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου, η γνώμη των οποίων
είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος.
Αν το πόρισμα των παραπάνω αρμοδίων υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης για λόγους
ποιότητας, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους μέσα στην προθεσμία που
θα καθοριστεί από την Επιτροπή Παραλαβής, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το απόλυτο δικαίωμα να
προμηθευτεί ίση ποσότητα των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, υπολογίζοντας σε βάρος του
προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από αυτήν της συμβατικής τιμής.
Κατά την παράδοση των ειδών πρέπει να παρίσταται ο Προμηθευτής αυτοπροσώπως ή με
αντιπρόσωπο ενήλικα και εγγράμματο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο
Ίδρυμα για να υπογράψει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής δειγματοληψιών απόρριψης, ως και αυτά
των παραβάσεων.
Εάν ο Προμηθευτής ή ο Αντιπρόσωπος του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω Πρωτόκολλα θα
πρέπει να γίνεται μνεία σ' αυτά για τη άρνηση της υπογραφής τους από την Επιτροπή Παραλαβής.
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Ο Προμηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίδει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζομένων
ειδών για την κατηγορία προέλευσης, όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, τους οποίους
η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει με βάση την παραγγελία του Ιδρύματος και τα αναγραφόμενα
στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή, και στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε
απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφονται τα Πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης του είδους από
αυτήν και των Προμηθευτή.
Στο πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα σημειώνονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που
συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι
του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει
απαραίτητο να μνημονευτεί.
Ο Προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις
του, η δε Επιτροπή οφείλει να αναγράφει τις δικές της παρατηρήσεις.
Η μη υπογραφή από τον Προμηθευτή του Πρακτικού παράβασης ή απόρριψης αποτελεί
επιβαρυντικό στοιχείο. Η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να αιτιολογεί τη μη ύπαρξη της υπογραφής
του Προμηθευτή στα ανωτέρω Πρακτικά, διαφορετικά θα έχει σαν συνέπεια την επιστροφή των
πρακτικών στο Ίδρυμα προκειμένου να αιτιολογηθεί για λόγους τυπικούς.
Η μη αναγραφή αντιπαρατηρήσεων στις σημειούμενες παρατηρήσεις του προμηθευτή στο
σχετικό πρακτικό παράβασης δημιουργεί τεκμήριο για την αλήθεια των παρατηρήσεων και των
ισχυρισμών του.
Για ό,τι δεν ορίζεται στο παρόν άρθρο σχετικά με την φόρτωση, παράδοση και παραλαβή των
υλικών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 26-34 του π.δ. 118/2007.
3. Ανώτερη βία
Σε περίπτωση ανώτερης βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία που θα προκύψει, να ειδοποιήσει με έγγραφό του το
Νοσοκομείο και να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελέσει την παρούσα
σύμβαση.
4. Κυρώσεις
Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών, η εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από τον
καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί το Γενικό
Νοσοκομείο Κομοτηνής, ύστερα από αιτιολογημένη αναφορά της μονάδας, να του επιβάλλει πρόστιμο, η
είσπραξη του οποίου θα γίνει από το ποσό που έχει να εισπράξει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλή εκτέλεσης και εφόσον ο Προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό, αυτό θα βεβαιώνεται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις
περί δημοσίων εσόδων και θα αποδίδεται στην μονάδα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο
επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Εάν ο προμηθευτής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα, είδη που του παραγγέλθηκαν, το Γενικό
Νοσοκομείο Κομοτηνής μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και αν προκύψει
διαφορά τιμής, να την καταλογίσει στον έκπτωτο προμηθευτή. Τα είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να
είναι ίδια όπως αυτά περιγράφονται στην προσφορά.
Σε αντίθετη περίπτωση το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων
που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007 για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το
Δημόσιο Συμφέρον.
5. Δειγματοληψία – πραγματογνωμοσύνη
Α) Η Επιτροπή Παραλαβής όταν κρίνει σκόπιμο προβαίνει στην λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος
παρουσία του προμηθευτή από όλη την ποσότητα και το αποστέλλει στην Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών για
ανάλυση εφόσον τα είδη αυτά τυγχάνουν της αρμοδιότητας της.
Για όλα τα είδη και κάθε φορά που διαπιστώσει κάποια υποψία ως προς την ποιότητα, η Επιτροπή
παραλαβής μπορεί να καλεί τα αρμόδια καθ' ύλην όργανα καθώς και τον προμηθευτή για την διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης για την άρση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν ως προς την ποιότητα των
προμηθευόμενων ειδών.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν απαιτείται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η γνώμη των
ειδικών θα είναι αποφασιστική και δεσμευτική για την Επιτροπή Παραλαβής και του Προμηθευτή.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Β) Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης, μεταξύ των οποίων και η μεταφορά σε
περίπτωση που τα είδη που προσκομίστηκαν αποδείχτηκαν τελικώς σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους
και την παραγγελία, θα βαρύνουν το Ίδρυμα.
Γ) Σε αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν τον Προμηθευτή έστω και αν μέρος μόνο της ποσότητας του
είδους δεν βρέθηκε σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Τα έξοδα που θα βαρύνουν τον Προμηθευτή
θα εισπράττονται από τα δικαιώματα του με παράδοση σ' αυτόν γραμματίου ή απόδειξης είσπραξης στο
Ίδρυμα.
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει ισχύουν τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων.
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