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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» 

Αρ. Πρωτ. : 520/ΧΕΝΙΑ/ 02-10-2017 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 
1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών 

του έργου (π.χ. αύξηση/ μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων στη δομή). Εν 
προκειμένω, οι ποσότητες αφορούν τρόφιμα για την κάλυψη περίπου 12 εβδομάδων 
λειτουργίας των δομών φιλοξενίας προσφύγων. 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας  ή 
για μέρος αυτής.  

3. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι Πρώτης (Α’) Ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

4. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.  

5. Όλες οι βιομηχανίες, που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα να εφαρμόζουν σύστημα 
HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό), τα οποία και 
θα κατατεθούν. 

6. Θα πρέπει να κατατεθούν τα εθνικά ή/και διεθνή πιστοποιητικά αναγνώρισης ποιότητας των 
προτεινόμενων προϊόντων.  

7. Θα πρέπει να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας τους, καθώς ο παρόν διαγωνισμός 
αφορά την ειδική κατηγορία των Τροφίμων. 

 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών. 
 
 
α/α  Είδος  Προδιαγραφές Είδους  Ενδεικτική 

Ποσότητα  
1. Ελαιόλαδο - Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία “ελαιόλαδο 

εξαιρετικό (extra) παρθένο”. 
- Να είναι οξύτητας 0-1%. 
- Να είναι συσκευασμένα σε ανοξείδωτη συσκευασία 5 lt. 
στα οποία θα αναφέρεται η ονομασία, η κατηγορία, το 
καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο 
αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

1.685,00 λίτρα 

2. Ελιές - Ελιές τύπου Καλαμών, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς 
συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & 
ξύδι. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως 
με τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Τυποποιημένη συσκευασία των 10 κιλών. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

950,00 κιλά 

3. Ζάχαρη άχνη - Σε τυποποιημένη συσκευασία των 500 γρ.  
- Απαλλαγμένη από ξένες ύλες.  
- Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

10,00 κιλά 
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- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
- Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

4. Τυρί γκούντα ή ένταμ  
(να δίδονται τιμές και 
για τα 2 είδη) 

- Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό 
γάλα.  
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και 
να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες 
ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) η επωνυμία και η 
έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος του 
περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από 
την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 
διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

310,00 κιλά 

5. Τυρί Γκούντα / Ένταμ 
σε φέτες (να δίδονται 
τιμές και για τα 2 είδη) 

- Κομμένα σε φέτες. 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 4, του παρόντος. 

250,00 κιλά 

6. Τυρί τριμμένο - Αν πρόκειται για κεφαλοτύρι στην ετικέτα πρέπει να 
αναγράφεται “τυρί κεφαλοτύρι” και όχι “τύπου 
κεφαλοτύρι’’. 
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι κοινές με αυτές του 
είδους με α/α 4, του παρόντος. 

200,00 κιλά 

 
 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά ή/ και αποθήκευση 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
κάθε προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
1. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να υπάρχει πληρότητα ως προς τα ακόλουθα 

στοιχεία:  
i. Συσκευαστής - Ονομασία προϊόντος,  

ii. Κατηγορία Προϊόντος,  
iii. Ημερομηνία Λήξης. 

2. Οι συσκευασίες εξωτερικά θα πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς καμία φυσική βλάβη. Οι 
συσκευασίες δεν θα πρέπει να φέρουν σημάδια αλλοιώσεων, σκουριάς, βαθουλώματα, 
χαράγματα, φούσκωμα στον κορμό ή τα άκρα. 

3. Η προτιμώμενη συσκευασία κατ’ είδος δηλώνεται στις αναλυτικές προδιαγραφές των προς 
προμήθεια ειδών, όπως αυτές εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα. Σε περίπτωση που δεν 
αναγράφεται στις προδιαγραφές η προτιμώμενη συσκευασία, ο προμηθευτής θα καθορίσει την 
συσκευασία των ειδών που θα προσφέρει, την οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρει 
στην προσφορά του. 

 


