
Αξιότιμε κφριε/κυρία, 

 

αλαθνξηθά κε ηελ ελ ζέκαηη δηαδηθαζία Γηαβνύιεπζεο, παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηα θάησζη:  

 

1) Σπλίζηαηαη ε απαίηεζε γηα ππνβνιή θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

-επί πνηλή απνθιεηζκνύ- πηζηνπνηεηηθώλ από αλεμάξηεηνπο θνξείο γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδόρσλ κε ηα λέα πξόηππα ISO (22000:2018, 45001:2018, 14001:2015), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ην πξόηππν γηα ην Σύζηεκα Ιρλειαζηκόηεηαο 

22005:2007. 

 

2) Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληαπόθξηζε ηνπ αλαδόρνπ ζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ ρσξίο λα δηαθπβεύεηαη ε 

πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ γεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε απαίηεζε επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ γηα παξαγσγή ησλ γεπκάησλ εληόο Αηηηθήο. 

 

3) Γεδνκέλεο ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ ρώξσλ παξαζθεπήο γεπκάησλ εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζαο, ιόγσ ηεο νπνίαο δελ ζα θαζίζηαηαη εθηθηή ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ησλ γεπκάησλ 

(ζεξκηθή επεμεξγαζία, κεξηδνπνίεζε θιπ), ε πξνηεηλόκελε σο απαηηνύκελε κεζνδνινγία 

παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε κεζνδνινγία cook & serve, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Θα πξέπεη δε, λα 

δεηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθηέιεζεο ηνπ ππό αλάζεζε 

έξγνπ κε ηελ ελ ιόγσ κεζνδνινγία.  

 

4) Δπηζεκαίλεηαη ε πνιιαπιή αλαθνξά ζηηο πξνηεηλόκελεο από ην λνζνθνκείν ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηελ δηάζεζε ησλ γεπκάησλ κεξηδνπνηεκέλσλ ζε αηνκηθέο αεξνζηεγείο 

ζπζθεπαζίεο, θαη αλαθέξεηαη ε πξνθαλώο εθ παξαδξνκήο αλαθνξά ζε έλα θαη 

κόλνλ ρσξίν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θαγεηνύ ζε γαζηξνλόκνπο. 

 

5) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηηο ήδε 

πξνηεηλόκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αιιά θαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ επιόγσο 

αλαγθαίεο πξνζζήθεο, ζα πξέπεη λα απαηηεζεί ε απόδεημε αληίζηνηρεο εκπεηξίαο ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδόρσλ ζε έξγα καδηθήο ζίηηζεο (παξαζθεπή, κεξηδνπνίεζε, ζπζθεπαζία θαη 

δηαλνκή). 

 

6) Δθηόο από ηελ απαηηνύκελε ππνβνιή από ηνλ αλάδνρν εγγξάθνπ 

απνηειεζκάησλ ειέγρνπ από ηνλ ΔΦΔΤ, θαη ήδε πξηλ από ην ρξνληθό 

ζεκείν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, από ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ 



πξνζθνξώλ, ζα πξέπεη λα δειώλεηαη  από ηνπο ππνςεθίνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο ε επηβνιή ή κε πξνζηίκσλ ή πνηλώλ από αλαζέηνπζα ή άιιε 

δεκόζηα αξρή ζην πιαίζην εθηέιεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο. 

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο, 

 

Παξαθαινύκε ελεκεξώζηε καο γηα ηπρόλ πξόζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο γηα δηελέξγεηα θαη Β' 

Φάζεο ζηελ ελ ζέκαηη Γηαβνύιεπζε θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε 

λα ελεκεξσζνύκε ζρεηηθώο. 

 

 

Μεηα ηηκήο, 

 

Γηα ηελ ΓΔΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΔΔ 

 

Δκκαλνπήι Βαβνπξάθεο 

 

 


