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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 6746/11.11.19 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών  για την προμήθεια υπηρεσιών μελέτης κι εφαρμογής προτύπου ISO 
22000:2018 για την επισιτιστικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6138/16.10.2019 εισήγηση του Τμήματος Κλινικής Διατροφής του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερεις χιλιάδες ευρώ   (4.000€ ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 11 Νοεμβρίου 2019 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
vfousteri@aemy.gr και στο fax: 

2286035459 
20 Νοεμβρίου 2019 Τετάρτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών που θα 

καλύψουν το σύνολο των εργασιών από την αρχική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης έως την τελική πιστοποίηση 

από αρμόδιο φορέα του προτύπου ISO 22000:2018 για την Επισιτιστική μονάδα του ΓΝ Θήρας. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝ 

ΘΗΡΑΣ 

1) Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης κι εντοπισμός κρίσιμων σημείων 

ελέγχου. 
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2) Κατάθεση έγγραφης εκτίμησης υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεων 

συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς, σταδιακή 

ανάπτυξη του προτύπου. 

3) Σύσταση ομάδων εργασίας (καθορισμός ανάληψης ευθύνης επί του 

έργου) κι εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων. 

4) Υλοποίηση του συστήματος και πιλοτική εφαρμογή του. 

5) Επιθεώρηση υφιστάμενης κατάστασης μετά την. εφαρμογή του 

προτύπου και διορθωτικές-βελτιωτικές παρεμβάσεις όπου απαιτείται. 

6) Προετοιμασία με σκοπό την αίτηση σε οργανισμό για την απόκτηση 

διαπίστευσης εφαρμογής του προτύπου.  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εξαρτάται από την παρούσα υφιστάμενη κατάσταση 

χωρίς όμως να ξεπεράσει το τέλος του Μαρτίου 2020. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 
20.11.19 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 61.98.16.80 (Αμοιβή Νομικών Προσώπων για 
Ειδικές Υπηρεσίες) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών 
από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 
• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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