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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΤΣΑΪ του βουνού σε 
φακελάκια  και  ΧΑΜΟΜΗΛΙ σε φακελάκια στο Νοσοκομείο μας

ΘΕΜΑ «Προμήθεια Τσάι του βουνού και χαμομήλι σε φακελάκια με ανάθεση 
κατόπιν συλλογής προσφορών  αριθμός εντολής 1621/22-06-2018 »

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην
προμήθεια των παρακάτω ειδών :
    

α/α Είδος Μονάδα
μέτρηση

ς

Ποσότητα

1 ΤΣΑΪ βουνού ( σε φακελάκια ) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000

2
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ( σε φακελάκια ) ΤΕΜΑΧΙΑ 400

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε 
σφραγισμένους φακέλους  στο γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού 
τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την  06-07-2018      και ώρα 12.00μ.
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                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ

Πρώτη ύλη : Βότανα                                             Συσκευασία: Φακελάκια

Είδος: Τσάι του βουνού, Χαμομήλι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι Α΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών,  καθώς  και  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
2) Τσάι του βουνού από διάφορα είδη του γένους Sideritis.
Χαμομήλι   από τα φυτά Matricaria Chamomille και Anthemous Nobilis L.
3) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα
είναι  τουλάχιστον  τα  2/3  του  συνολικού  χρόνου  συντήρησης,  την  ημέρα
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
4)  Να  είναι  σε  ακέραιες  συσκευασίες,  στις  οποίες  θα  αναγράφονται
υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. 
5)  Ο προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προμηθεύεται  τα  είδη  από αξιόπιστες  και
ποιοτικά  ελεγμένες  εταιρείες.  Θα πρέπει  να  προσκομίζει  κατάσταση των
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
6) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και
μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
Τα  μεταφορικά  μέσα,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένα  με  Βεβαίωση
Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από
τις  κατά τόπους  Διευθύνσεις  Δημόσιας  Υγείας  των Περιφερειών και  Άδεια



Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
7) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004
για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με
έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και
διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων
σημείων  ελέγχου  HACCP στους  τομείς  παραγωγής,  επεξεργασίας,
συσκευασίας,  αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να
προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων
των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά
που αυτό ζητείται. 

 Έλεγχος: 
Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά
την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.  
                                                     

         


