ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:07-04-2022
Αρ.Πρωτ.3728

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ:
2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Email. g.gousi@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως τη Τετάρτη 13/04/2022 στις
11.00 πμ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας
συνολικού προϋπολογισμού
1.580,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1511.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
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ΑΡΤΟΣ ΦΟΡΜΑΣ
ΛΕΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
70%

ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ (750 ΓΡ
ΨΗΜΈΝΗ)

1.012kg
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ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ

ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ (750 ΓΡ
ΨΗΜΈΝΗ)

273kg

Α/Α
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Α΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ –άρτος τ.70%.( ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου)
Άρτος τύπου 70% 1 κιλού (άρτος λευκός σε φρατζόλες 750gr ) και 1 κιλού (άρτος σίκαλης σε
φρατζόλες 750γρ), με τα χαρακτηριστικά του κλασικού άρτου, παρασκευασμένος με υλικά αρίστης
ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις
προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές
από το βάρος, συσκευασίες με ρύπους, παρασκευή με μειωμένα άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή
διογκωτικών υλών, ανωμαλίες φλόγωσης-χρωματισμού και αυξημένη υγρασία και θα παραδίνεται
στην Υπηρεσία φρέσκο. Για τον άρτο, σε σχέση με την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση,
μεταφορά, καθώς και για την επισήμανση αυτού, απαιτείται η εναρμόνιση στους ισχύοντες
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα
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Τροφίμων και Ποτών.
Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
διατάξεις.
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές .
Οι προσφορές θα δοθούν σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.
Οι προσφορές των εταιρειών θα κατατίθενται κατ’ είδος και για όλη την ζητούμενη ποσότητα.
Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να
μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν
ένδειξη με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης..
Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγήπαρασκευή επεξεργασία , τυποποίηση, κυκλοφορία και διακίνησή τους.
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση
που προορίζονται.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά
που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης (ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή).
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή
για αντικατάσταση η οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος η επιτροπή παραλαβής του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ θα προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, εφόσον ζητηθούν να προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Η παράδοση των τροφίμων ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ θα είναι καθημερινή κατά τις εργάσιμες μέρες
Δευτέρα έως Σάββατο και το αργότερο έως τις 7.00 πμ στους Χώρους του Νοσοκομείου, σύμφωνα
με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου.
Οι προμηθευτές θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα ηλεκτρονικά για τα είδη και τις
ποσότητες που θα φέρουν.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
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