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«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για προµήθεια
Νωπών Οπωρολαχανικών (CPV03222000-3)»

ΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
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 Εγκύκλιο 11/5.01.2016 που ορίστηκε µε το υπ’ αρ. 4972/15.12.2015 απόσπασµα πρακτικού της
68ης/14.12.2015 (θέµα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε «Ενσωµάτωση σε ενιαίο
κείµενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. Την 2554/23.02.16 πρόσκληση υποβολής προδιαγραφών
4.Οι µε αρ. πρωτ. 5195/8.04.16 τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. ∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Νωπών
Οπωρολαχανικών
2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών
από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προµηθειών /
∆ιαγωνισµοί - ∆ιαπραγµατεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε µία εβδοµάδα από την ηµέρα
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση 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 τη
∆ευτέρα 18.04.2016 και ώρα 10:00π.µ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
polyxronidou@hippocratio.gr
5. Το Νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν
και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών µας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί
Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ
Συνηµµένα:
-

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σελίδες 1)
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Προδιαγραφές Προµήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών
1. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για την
ορθή λειτουργία συστήµατος ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων σηµείων ελέγχου
(HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του
προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη προσκόµισης.
2. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του “Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών” και αντικειµένων κοινής χρήσεως και τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Επίσης, τα
χορηγούµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα δελτία παραγγελίας
του Νοσοκοµείου.
3. Τα χορηγούµενα είδη θα φέρουν ακριβή προσδιορισµό των χαρακτηριστικών
στοιχείων, ποιότητας, κατηγορίας, προέλευσης, καθώς και κάθε ιδιαίτερου
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος.
4. Η µεταφορά των προϊόντων να γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά
µέσα, κλειστού τύπου και να πληροί τους όρους του “Κώδικα Τροφίµων και Ποτών”
και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
5. Απαγορεύεται η παραλαβή ακατάλληλων προς βρώση προϊόντων (ουσιώδης
µακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόµων ή ξένων σηµάτων).
6. Έλεγχος µακροσκοπικός-χηµικός-µικροβιολογικός.

2

