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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Άρτου & Αρτιδίων (CPV 15612500 – Προϊόντα Αρτοποιίας)»

ΤΤΟΟ Γ ΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την υπ. αριθ.  10/29.04.2014 (Θέμα 13ο)  Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την

έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια των ειδών «Άρτοι & Αρτίδια» για ένα (1)
έτος  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  32.922,27€  συμπ/νου  του  ΦΠΑ,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
χαμηλότερη τιμή. 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών
προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Τις υπ. αρ. 6549/10.04.14 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής, η οποία ορίστηκε
με την υπ. αρ. 5297/26.03.2014 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου.

ΑΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των ει-
δών «Άρτοι & Αρτίδια» (CPV 15612500 – Προϊόντα Αρτοποιίας), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις ορι-
στικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (διαδρομή: Γραφείο ΠρομηθειώνΔιαγωνισμοί–Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί-
πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν
οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 18 Μαΐου 2014 και
ώρα 15.00 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ibalsami@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί -
σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμ-
μετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για
την προμήθεια των εν λόγω ειδών για ένα (1) έτος, προϋπ/σας δαπάνης 32.922,27€ συμπ/νου του ΦΠΑ,
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                     ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

http://www.hippocratio.gr/


Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΔ003 ΑΡΤΟΣ τ. 70% ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΑ 2.000,00

2 ΤΔ009 ΛΑΓΑΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ τ. 55% ΚΙΛΑ 15,00

3 ΤΔ021 ΑΡΤΙΔΙΑ τ. 55% ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 80 ΓΡ. ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 
ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000,00

4 ΤΔ006 ΑΡΤΙΔΙΑ τ. 55% ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 60 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 119.000,00

5 ΤΔ022 ΑΡΤΟΣ τ.  55% ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 60 ΓΡ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 36.000,00

6 ΤΔ018 ΑΡΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ τ. 90% ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 60 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 48.000,00

7 ΤΔ024 ΑΡΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ τ. 90% ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 30 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 38.000,00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΡΤΟΥ  Τ.70  –  ΑΡΤΟΥ  ΜΑΥΡΟΥ  Τ.90  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  -  ΑΡΤΙΔΙΩΝ  Τ.55
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΟΣ 
• Άρτος Τ. 70% που έχει παρασκευαστεί από αλεύρι Τ. 70% και θα πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. άρθ.104

περί αλεύρων 
• Η παρασκευή του άρτου και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν τους όρους του

Κ.Τ.Π. άρθ.111
• Το ψήσιμο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές, το δε φλόγωμα αυτού (κόρα) ομοιογενές και

κανονικό σε όλη την επιφάνεια 
• Το βάρος του κάθε τεμαχίου 750 γρ. περίπου, σε χάρτινη συσκευασία

ΑΡΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Άρτος μαύρος Τ.90% που έχει παρασκευαστεί από αλεύρι Τ.90% και προσθήκη ξηράς γλουτένης 3%. Οι

πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π. άρθ.111
• Η περιεκτικότητα σε αλάτι θα είναι 0,15%
• Ο άρτος θα διατίθεται σε ατομική συσκευασία μη τοξική
• Το τελικό βάρος των αρτιδίων θα είναι 30 γρ., 60 γρ.. 

ΑΡΤΙΔΙΑ Τ.55% ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Αρτίδια που έχουν παρασκευαστεί από αλεύρι Τ. 55% κατηγορίας Π. και θα πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π.

άρθρα 112 & 113
• Λαγάνα με σουσάμι και η παρασκευή της θα είναι σύμφωνη με τους όρους του Κ.Τ.Π. Άρθ. 113
• Αρτίδια Τ. 55% μακρόστενα, τελικού βάρους 80 γρ. χωρίς αλάτι
• Αρτίδια Τ. 55% στρογγυλά, τελικού βάρους 60 γρ. με αλάτι 0,15%
• Αρτίδια Τ. 55% στρογγυλά, τελικού βάρους 60 γρ. χωρίς αλάτι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
• Τα αρτίδια διατίθενται σε ατομική συσκευασία
• Η συσκευασία πρέπει να γίνεται αφού ο άρτος αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος
• Για τη μεταφορά του άρτου θα χρησιμοποιούνται χαρτοκιβώτια μιας χρήσεως ή πλαστικά τελάρα
• Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση του άρτου θα γίνεται με οχήματα που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά

και μόνο για τη μεταφορά του άρτου και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα
• Στη συσκευασία του προϊόντος θα αναγράφονται με ανεξίτηλη σφραγίδα οι παρακάτω ενδείξεις: 

Η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση, το είδος του άρτου-αρτιδίων, το βάρος, η ημερομηνία παρασκευής
και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καθώς και η σύσταση του προϊόντος

• Για τα στρογγυλά άναλα αρτίδια ατομικής συσκευασίας, να υπάρχει ιδιαίτερη ένδειξη ή χρώματα
• Κατά  τον  μακροσκοπικό  και  οργανοληπτικό  έλεγχο,  τα  προϊόντα  να  έχουν  τα  οργανοληπτικά

χαρακτηριστικά του φρέσκου άρτου και ανάλογα του προϊόντος
• Οι επιχειρήσεις αρτοποιίας σχετικά με την λειτουργία τους και τις εγκαταστάσεις τους θα πληρούν τους

όρους των Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων
• Έλεγχος Μακροσκοπικός- Χημικός- Μικροβιολογικός
• Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία

συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου της εταιρείας παραγωγής και διακίνησης του
προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.


