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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του υπό προκήρυξη – με την παρούσα – έργου, είναι η προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΣΚΟΝΗ) 1ΗΣ, 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες για 

το πρόγραμμα  “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid 

Mobility Solution (ISM – RMS)”, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων» και την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπό τον αριθμό 2016/00996/RQ/01/04 και την με αριθμό σύμβαση 

χρηματοδότησης: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-

Samariter-Bund).  

 

1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, 

νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, 

τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και 

να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών 

HACCP σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης. 

3. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει κάθε ποσότητα τρόφιμου που 

προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

4. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιµα. 

5. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται µε δαπάνες του προμηθευτή και µε δικά του 

μεταφορικά μέσα , τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα , σύμφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

6. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα 

ελέγχει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

7. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι τυποποιημένα, σφραγισμένα και σε άριστη 

κατάσταση. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε σήμανση 
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να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. Ο χρόνος βιωσιμότητας των 

προσφερόμενων προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον το 

80% του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα της παράδοσης .Για κάθε προϊόν 

θα πρέπει να απαραίτητα να υπάρχει ο αριθμός έγκρισης ΕΟΦ. Όλα τα προϊόντα θα 

πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών.  

8.  Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα θα έχουν την κατάλληλη σήμανση 

ημερομηνία παραγωγής/λήξης, αναλυτικό πίνακα συστατικών. 

9. Η αναφορά των συσκευασιών είναι ενδεικτική. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει 

προσφορά για το σύνολο της ποσότητας ανεξαρτήτως της συσκευασίας αρκεί να είναι 

χρηστική. 

10. Η Αναθέτουσα Οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή της και σε 

συνεννόηση πάντα με τον Ανάδοχο να τροποποιήσει τις ποσότητες των 

προσφερόμενων προϊόντων, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό της 

προσφοράς του Αναδόχου. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των επί μέρους προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τον 

κατωτέρω Πίνακα: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) 

κατάλληλης σύνθεσης 

για τη σίτιση βρεφών 

ηλικίας 0-6 μηνών (1ης 

βρεφικής ηλικίας) – 

συσκευασία 400 γρ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr 
588 ΝΑΙ   

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) 

κατάλληλης σύνθεσης 

για τη σίτιση βρεφών 

ηλικίας 6-12 μηνών (2ης 

βρεφικής ηλικίας) – 

συσκευασία 400 γρ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr 
84 ΝΑΙ   

ΓΑΛΑ (σκόνη) 

κατάλληλης σύνθεσης 

για τη σίτιση μικρών 

παιδιών 1-3 ετών (3ης 

βρεφικής ηλικίας) – 

συσκευασία 400 γρ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr 
168 ΝΑΙ   
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Βεβαιώνω ότι :  
 
Η  προσφορά μου ισχύει από την υποβολή της και μέχρι τις 30/04/2017, υπό την 

επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2 της παρούσας.  

Θα αντικαταστήσω άμεσα όσα είδη βρεθούν κατά την  παράδοσή τους μη 
ανταποκρινόμενα στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης πρόσκλησης. 
 
Αποδέχομαι όλους τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 7007/09.03.2017 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 


