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1

ANTECEDENTS

L’ Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i
social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament
de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona serveis
d’atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic,
així com atenció primària. D’entre aquests centres, l’ HOSPITAL SANTA CATERINA ubicat al Parc
Hospitalari Martí i Julià, disposa de Servei de Cuina.
Aquest Servei de Cuina, situat a la planta soterrani (-1) de l’Hospital, té un servei independent i, per tant,
la necessitat de proveir-se de productes alimentaris i derivats de primera necessitat per tal de
confeccionar els diferents àpats dels pacients.
El Servei de Cuina atén a les necessitats alimentaries dels malalts ingressats al centre de l’esmorzar, el
dinar, el berenar i el sopar. Els àpats servits es confeccionen i elaboren al mateix Servei de Cuina.

2

OBJECTE
A/ Objecte. L'objecte del present expedient és:
L'adquisició d'acord amb les necessitats de I'lAS, d’Aliments dels Grup carn de porc i verdura
congelada, per preus unitaris i per Lots, segons es detallen seguidament:

LOT 1
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat Preu Unitari

554,05

KG

3,417 €

LLOM CANYA TALLAT

1601,32

KG

3,865 €

200120

MAGRE 1a de PORC

1678,24

KG

2,845 €

200132

PAPADA DE PORC S/CONNA

185,45

KG

2,071 €

200121

Garrons de Porc Peça (250gr)

1000,00

KG

4,000 €

200140

GALTES DE PORC Q. (galta 330gr)

2500,00

KG

3,067 €

200112

LLONZES

200115

Import màxim de lot núm.1 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
24.908,45 €
Import màxim de lot núm.1 segons consums estimats IVA inclòs

27.399,30 €
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LOT 2
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat Preu Unitari

307,80

KG

3,747 €

1593,64

KG

4,181 €

200124

BOTIFARRA DE PORC CRUA sense sal 120gr 57,75

KG

3,768 €

200723

SALSITXES DE PORC S/SAL

KG

4,181 €

200122

BOTIFARRA DE PORC CRUA 120gr

200123

SALSITXES DE PORC

779,24

Import màxim de lot núm. 2 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
11.291,94 €
Import màxim de lot núm. 2 segons consums estimats IVA inclòs

12.421,13 €

LOT 3
Codi IAS CONCEPTE
200125

FRANCFURT Bossa 1 Kg 16 unitats

Quantitat
200,00

Unitat Preu Unitari
KG

2,450 €

Import màxim de lot núm. 3 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
490,00 €
Import màxim de lot núm. 3 segons consums estimats IVA inclòs

539,00 €

LOT 4
Codi IAS CONCEPTE
200337

MONGETA TROSSEJADA CONGELADA

Quantitat
6060

Unitat Preu Unitari
KG

0,764 €

Import màxim de lot núm. 4 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.629,84 €
Import màxim de lot núm. 4 segons consums estimats IVA inclòs

4.815,03 €

LOT 5
Codi IAS CONCEPTE
200338

CEBA DAUS CONGELADA

Quantitat
180

Unitat Preu Unitari
KG

0,842 €
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200339

CEBA JULIANA CONGELADA

600

KG

1,431 €

200342

CARXOFA TROSSEJADA CONGELADA

910

KG

2,226 €

200355

CEBETES PERLA CONGELAT

1100

KG

1,173 €

Import màxim de lot núm. 5 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.326,12 €
Import màxim de lot núm. 5 segons consums estimats IVA inclòs

4.499,16 €

LOT 6
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat Preu Unitari

200336

PORRO TALLAT CONGELAT

130

KG

0,765 €

200356

CARBASSÓ CONGELAT

790

KG

0,691 €

200357

COLIFLOR BLANCA CONGELADA

1030

KG

0,806 €

200358

BROCOLI VERD CONGELAT

1520

KG

0,839 €

Import màxim de lot núm.6 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
2.750,80 €
Import màxim de lot núm. 6 segons consums estimats IVA inclòs

2.860,83 €

LOT 7
Codi IAS CONCEPTE
200346

PÈSOL ANGLÈS CONGELAT

Quantitat
3930

Unitat Preu Unitari
KG

1,091 €

Import màxim de lot núm.7 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.287,63 €
Import màxim de lot núm.7 segons consums estimats IVA inclòs

4.459,14 €

LOT 8
Codi IAS CONCEPTE
200613

PASTANAGA BABY 4/2

Quantitat
670

Unitat Preu Unitari
KG

0,837 €
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200685

PASTANAGA DAUS Cong.

2070

KG

0,615 €

Import màxim de lot núm. 8 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.833,84 €
Import màxim de lot núm. 8 segons consums estimats IVA inclòs

1.907,19 €

LOT 9
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat Preu Unitari

200603

MENESTRA VERDURA PRIMAVERA CONG.2750

KG

0,869 €

200354

ENSALADILLA CONGELADA

KG

0,663 €

3460

Import màxim de lot núm. 9 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.683,73 €
Import màxim de lot núm. 9 segons consums estimats IVA inclòs

4.871,08 €

LOT 10
Codi IAS CONCEPTE
200806

Quantitat

ESPINACS Porcions CONG C/10Kg Nacional 1880

Unitat Preu Unitari
KG

0,870 €

Import màxim de lot núm. 10 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.635,60 €
Import màxim de lot núm. 10 segons consums estimats IVA inclòs

1.701,02 €

LOT 11
Codi IAS CONCEPTE
200345

SALSAFINS CONGELATS

Quantitat
460

Unitat Preu Unitari
KG

2,744 €

Import màxim de lot núm. 11 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.262,24 €
Import màxim de lot núm. 11 segons consums estimats IVA inclòs

1.312,73 €
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LOT 12
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat Preu Unitari

200359

PATATA FREGIDA 3/8 CONGELADA.

2500

KG

1,350 €

200707

CAIXA 10 KG DE PATATA DUQUESA CONG. 87

CA

5,909 €

Import màxim de lot núm. 12 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
3.889,08 €
Import màxim de lot núm. 12 segons consums estimats IVA inclòs

4.075,49 €

LOT 13
Codi IAS CONCEPTE
200341

Saltejat Verdures Tradicional Congelat

Quantitat
1225

Unitat Preu Unitari
KG

1,461 €

Import màxim de lot núm. 13 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.789,73 €
Import màxim de lot núm. 13 segons consums estimats IVA inclòs

1.968,70 €

TOTAL IMPORT ......................................................................................... 67.779,00 €
TOTAL IMPORT IVA INCLÒS.................................................................... 72.829,80 €

B/Durada. La durada del concurs serà d’una anualitat, prorrogable per una anualitat més, en cas
d’acord entre les dues parts.
C/Preus Unitaris. Segons es detalla en l’Annex 1, s’exposen les quantitats de consum dels
productes que configuren cada Lot, que són orientatives i no representen un compromís de consum
anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre
centre.
L’ import base màxim de licitació d’aquest expedient és de 67.779,00 € (sense iva), 5.050,80 (iva 4%
i 10%), import total iva inclòs 72.829,80 €.
L’Annex 3 d’aquest PPT, conté la Taula de determinació del preu i import detallats, a què es fa
referència en el paràgraf anterior.
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3
3.1

REQUERIMENTS ESPECÍFICS I GENERALS
REQUERIMENTS ESPECÍFICS DELS QUEVIURES:

Els requeriments tècnics específics dels queviures, estaran descrits en l’Annex 2, per lots. La composició
dels articles poden ser acceptades encara que no siguin estrictament iguals, sempre que es puguin
considerar equivalents, objectivat mitjançant la fitxa tècnica.
Els licitadors hauran de certificar, que els productes oferts per aquest expedient compleixen la legislació
vigent i altres normes tècniques d’aplicació obligada.
Els licitadors estaran obligats a presentar oferta per tots els articles del lot a que es presentin. L’ oferta es
considerarà per a cada un del lots i mai per article.
Tanmateix, els licitadors no estan obligats a presentar oferta a tots els Lots.

3.2

REQUERIMENTS GENERALS:

Tota la documentació tècnica, s’haurà de presentar amb qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya i
haurà d’incloure, els següents documents (en paper i forma digital) :
 Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de l’ IAS (en cas de no constar en
aquest plec, indicar el número del lot), i les següents dades:
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el
producte.
- Marca comercial de l’article.
- Descripció de la composició.
- Declaració d’al·lèrgens.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la
normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
 Pels productes envasats: en tots els productes haurà d’aparèixer a l’envàs la data de
caducitat, número de lot, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per
envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s’haurà d’indicar aquesta
característica.
 L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini
estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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 Si durant la vigència del contracte, s’innovessin o milloressin les característiques
sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de
contractació, sempre que comportin un interès d’ús o servei i es mantingui el preu
adjudicat, les quals seran valorades pel Comitè Tècnic designat.
 L’adjudicatari està obligat a prestar l’assessorament tècnic i assistencial per la utilització
dels productes subministrats.
 L’adjudicatari es compromet a enviar còpia dels controls microbiòtics i/o químics, etc.
realitzats, de forma semestral.

4. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Cada licitador només podrà presentar una sola oferta, per cada lot, però no serà obligatori presentar
oferta a tots els lots, les ofertes hauran de:


Complir amb les característiques tècniques definides pels articles, en el punt 3. En el cas de que
alguna de les característiques tècniques, sol·licitades, no es compleixi, l’ oferta quedarà
EXCLOSA i no s’obrirà el sobre C.



No superar el preu màxim de sortida estipulat per cada lot.



Les ofertes s’hauran de presentar en format paper i informatitzat, de la forma que es detalla en
l’Annex C. L’ oferta en paper quedarà adjunta a la resta de documentació durant la tramitació i
arxiu de l’expedient. Per la seva banda, la còpia informatitzada de l’ oferta quedarà a disposició
del servei de cuina per a la seva utilització i tractament.

5. PROPOSTA TÈCNICA I ECONÒMICA
Per tal de que els responsables de cuina de l’IAS puguin valorar amb objectivitat cada una de les ofertes
que presenten els licitadors, és necessari que les ofertes incorporin una memòria a on es descrigui amb
detall les característiques de cada un dels articles ofertats, especialment les que són objectes de
valoració del sobre B.
Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti
la clara comprensió de la proposta aportada. No s’ha d’incloure documentació o informació comercial
genèrica si no aporta valor a l’ oferta concreta.
Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars l’oferta completa constarà de 3
sobres: A, B i C. La documentació que s’ha d’incorporar als sobres B i C, es descriu a continuació. És
molt important la correcta distribució de la documentació demanada als sobres correctes. Qualsevol error
invalida la proposta i l’oferta no es podrà avaluar.
Serà imprescindible l’entrega, de les mostres que es sol·licitin, en un termini màxim de 48/72 hores, per
poder ser examinades i valorades pels tècnics responsables de la valoració d’aquest expedient.
En relació a l’entrega de mostres per la seva valoració, el/s licitador/s hauran de lliurar les mostres
sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert per a la recollida de mostres.
Amb les mostres presentades, l’òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l’ús que s’estimi
convenient.
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Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del
licitador.
Les mostres aniran identificades amb el nom de l’empresa i codi de producte de l’IAS, així com el número
de lot al que correspon i acompanyades d’un albarà de lliurament sense càrrec, a l’adreça on s’ha de fer
el lliurament de material i que es troba indicat, en l’apart 6.2.
Les mostres hauran de ser obligatòriament de aliments no caducats i en condicions d’ús.
Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents
professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d’alguns materials concrets.

L’ oferta constarà de:
5.1 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA. CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Sobre C : Proposta econòmica per lots.
Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmica mes avantatjosa per a cadascun dels articles i/o lots objecte de la licitació es durà a terme per
l’aplicació dels següents criteris de valoració.

Criteris avaluables automàticament (màxim 75 punts)
1.Preu (fins 65 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’òrgan de contractació en cas de ser
adjudicat, inclosos, si s’escau, els accessoris, formació, altres impostos (ex:punt verd), treballs
d’instal·lació i posta en marxa, permisos, etc... (llevat l’IVA)
L’oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats al plec de
prescripcions tècniques, obtindrà la màxima puntuació: 65 punts.
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula (inversament
proporcional):
Px = (Oe / Ox)* 65
On:
Px: puntuació oferta valorada
Oe: preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: preu oferta valorada (sense IVA)
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2.Ràpel (fins 5 punts)
El licitador podrà presentar oferta d’aplicació d’un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la
facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats al plec
de prescripcions tècniques, obtindrà la màxima puntuació de 5 punts.
Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següents fórmula
(directament proporcional):
Px = (Ox / Oe)* 5
On:
Px: puntuació oferta valorada
Oe: proposta % ràpel més alta
Ox: proposta % ràpel ofertada
3.Termini de lliurament del material (fins a 3 punts):
a. Inferior a 24h 3 punts
b. De 24 a 48 hores 1 punt
c. Més de 48 hores no es contempla (consultar apartat 6.2)
4. Els proveïdors que no requereixin comanda mínima obtindran 2 punts

5.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Criteris susceptibles de judici de valor 25 punts. Per cada Lot.
Previ a la valoració d’aquesta documentació, que justifiqui els requeriments mínims presentats en els
apartats 3 i un cop comprovat que es compleixen aquest requisits mínims, es valorarà els següents
elements:
Els elements a valorar versaran sobre:

Prestacions tècniques i funcionals (màxim 18 punts)
En la memòria es detallaran les característiques tècniques i funcionals, així com:
1. Ergonomia en l’ús i avantatges en la manipulació i utilització del material i la seva adaptació al
servei pel qual es requereix. 3 punts
En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la
manipulació i altres elements, que permetin una actuació en el moment de l’ús del producte,
aquesta valoració es realitzarà per els responsables de Cuina de l’IAS, amb les mostres
sol·licitades en l’ apartat 5.
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2. Les valoracions objectivables per part dels caps de cuina de l’IAS relatives a: -cocció,
característiques organolèptiques, textura, mides envàs, calibre, percentatge màxim de glacejat,
etc... (Es podrà realitzar una “cata a cegues” entre personal qualificat del servei de cuina de IAS)- i
millores funcionals objectivables respecte al control de qualitat dels productes i aliments, podran
atorgar fins a 15 punts.

Millores (fins a 3 punts)
Millores objectivables respecte a les prestacions requerides al Plec de Prescripcions Tècniques.
El licitador haurà de manifestar, si s’escau, de millores que tinguin els productes licitats i no s’hagin
contemplat en el Plec de Prescripcions Tècniques i s’ajustin a les necessitats i protocols del centre.
Es valorarà la possibilitat de disposar de producte ecològic.

Productes de Proximitat (fins a 2 punts)
Fins a dos punt si el licitador certifica mitjançant fitxa tècnica que els productes ofertats són fabricats
o produïts en un radi de 100 km distància màxima.

Centre especial de treball (fins a 2 punts)
Fins a dos punts si el licitador certifica mitjançant certificat ser un Centre Especia de Treball (CET).

5.3 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Incloure tot allò que s’indiqui en el Plec de Clàusules Administratives.
Aportar la documentació vigent referent al REGISTRE SANITARI D’INDÚSTRIES I PRODUCTES
ALIMENTARIS DE CATALUNYA (RSIPAC). La no aportació del RSIPAC comportarà l’EXCLUSIÓ del
concurs.

5.4 RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR
En funció del disposat als anteriors apartats i com a resum dels mateixos. Caldrà aportar la següent
documentació amb els apartats corresponents per tal de justificar la proposta tècnica i econòmica.
Aquesta documentació caldrà completar-la amb la corresponent documentació segons plec de clàusules
administratives (sobre A). Els documents es presentaran per aquest mateix ordre, sent desestimades les
ofertes que no ho facin i seran valorades segons es descriu a continuació:
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En el sobre C
1. Oferta econòmica : Proposta (70 punts) Annex C del Plec de Clàusules Administratives
particulars.
2. Documentació relativa al termini de lliurament (3 punts) i comanda mínima (2 punts).

En el sobre B
1. Especificacions tècniques i millores especificades i no especificades segons memòria.
En el sobre A
1. Documentació sol·licitada en el Plec de Clàusules Administratives
2. Certificat de estar en possessió del RSIPAC.

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT


6.1 Condicions de subministrament

L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les
condicions adequades sense cap càrrec.



6.2 El lliurament de material

El subministrament s’efectuarà dins l’horari que estableixi el centre (7h a 9h) i no s’acceptaran lliuraments
fora d’aquest horari. La recepció del material s’haurà de fer, en el magatzem de Cuina, situat al soterrani
de l’Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, 90, 17190 Salt (Girona),
amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material que indicarà el
lloc i la forma en que es realitzarà l’ entrega segons les necessitats.
El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursada per comanda oficial. No s’acceptaran
lliuraments si no existeix la comanda oficial corresponent.
Les comandes es realitzaran de la forma següent:
 Entregues inferiors a 24 hores = es realitzaran abans de les 15:00 hores del dia anterior (laborable) a
data d’entrega.
 Entregues entre 24 i 48 hores = es realitzaran abans de les 15:00 hores dos dies anteriors (laborable)
a data d’entrega.
Les comandes amb termini d’entrega superior a 48 hores no es contemplen, tot i que per necessitats del
Servei de Compres de Cuina la data d’entrega pot ser superior a aquests termini i haurà de ser
respectada pel proveïdor.
El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa subministradora.
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El centre verificarà la integritat de l’embalatge i l’estat de les mercaderies i quan procedeixi, la
temperatura, en el moment de la recepció del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions
adequades i establertes pel centre i per la normativa vigent, es retornarà a l’empresa.
El lliurament del material haurà d’anar amb el corresponent albarà original i còpia. L’original serà pel
destinatari (IAS), als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell del magatzem de queviures. Aixó no
eximeix de la posterior reclamació si es comprova falta material, que aquest no ha arribat en les
condicions adequades, o bé que el mateix no correspongui amb els productes o quantitats sol·licitats a la
comanda.
L’albarà haurà d’anar valorat i s’haurà de fer constar les següents dades:
- Número de comanda
- Número d’article de l’IAS
- Número d’expedient
- Número d’albarà
Els albarans hauran d’anar a l’exterior dels paquets.
En cas d’ entregues paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard
europeu i precintades de manera què permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les
(precinte transparent, etc...). Només s’acceptaran palets d’estàndard europeu. L’alçada del palet i la
càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.



6.3 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del
contracte d’acord amb les quantitats que estableixen en funció del consum del centre, i assegurar els
terminis de lliurament que s’indiquen en el present plec.
En el cas d’impossibilitat de subministrament ho hauran de comunicar als Serveis Logístics de Cuina de
l’IAS.
Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d’un telèfon, fax o correu electrònic específic de
contacte, per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que sorgeixi.



6.4 La traçabilitat dels productes

Per assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l’adjudicatari sota la seva
responsabilitat assegurarà la correcta i inequivoca identificació en cada un dels productes als envasos i a
l’albarà, i portaran la corresponent targeta d’implantació del producte a l’envàs.
Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes barrades (codi de barres EAN-128) on s’informarà almenys
del número de lot i de la caducitat.
L’albarà identificarà el codi d’article, la referència, la descripció, el número de lot i la caducitat, així com la
quantitat per referència.
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6.5 Prevenció de riscos

L’empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així
mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció del centre, aportarà la documentació necessària
(FDS) de tot aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d’acord amb
el que estableixi la normativa vigent.



6.6 Facturació

Es facturarà electrònicament de forma obligada.

7 DADES DE CONTACTE
Per tal de complimentar la informació tècnica que es dóna en el present Plec, les empreses que vulguin
presentar ofertes podran concretar vista prèviament. Per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica es
pot contactar amb els Serveis Logístics de l’IAS (compra de queviures 972 18 90 07 o bé correu
electrònic: josep.roura@ias.cat.
Per qüestions jurídiques : Sra. Mª Jesús Costa, telèfon 972 182 509 o bé correu electrònic:
mariajesus.costa@ias.cat.

VICENS Firmado
digitalmente
LLORET por VICENS
LLORET ALBA ALBA - DNI 40429761Q
(AUT)
DNI
Fecha:
4042976 2019.03.06
13:34:52
1Q (AUT) +01'00'
Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l’IAS
Salt, 6 de març de 2019
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ANNEX ( 1 )
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PLA DE NECESSITATS ANUALS ESTIMADES– Servei de Cuina HSC –

LOT 1
Codi IAS CONCEPTE
200112

LLONZES

200115

Quantitat

Unitat

554,05

KG

LLOM CANYA TALLAT

1601,32

KG

200120

MAGRE 1a de PORC

1678,24

KG

200132

PAPADA DE PORC S/CONNA

185,45

KG

200121

Garrons de Porc Peça

1000,00

KG

200140

GALTES DE PORC Q. (galta 330gr)

2500,00

KG

Import màxim de lot núm. 1 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
24.908,45 €
Import màxim de lot núm. 1 segons consums estimats IVA inclòs

27.399,30 €

LOT 2
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat

200122

BOTIFARRA DE PORC CRUA 120gr

307,80

KG

200123

SALSITXES DE PORC

1593,64

KG

200124

BOTIFARRA DE PORC CRUA Sense Sal 120grC57,75

KG

200723

SALSITXES DE PORC S/SAL

KG

779,24

Import màxim de lot núm. 2 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
11.291,94 €
Import màxim de lot núm. 2 segons consums estimats IVA inclòs

12.421,13 €

LOT 3
Codi IAS CONCEPTE
200125

FRANCFURT Bossa 1 Kg 16 unitats

Quantitat

Unitat

200,00

KG
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Import màxim de lot núm.3 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
490,00 €
539,00 €

Import màxim de lot núm. 3 segons consums estimats IVA inclòs

LOT 4
Codi IAS CONCEPTE
200337

MONGETA TROSSEJADA CONGELADA

Quantitat

Unitat

6060

KG

Import màxim de lot núm.4 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.629,84 €
Import màxim de lot núm. 4 segons consums estimats IVA inclòs

4.815,03 €

LOT 5
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat

200338

CEBA DAUS CONGELADA

180

KG

200339

CEBA JULIANA CONGELADA

600

KG

200342

CARXOFA TROSSEJADA CONGELADA

910

KG

200355

CEBETES PERLA CONGELAT

1100

KG

Import màxim de lot núm.5 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.326,12 €
Import màxim de lot núm. 5 segons consums estimats Iva inclòs

4.499,16 €

LOT 6
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat

200336

PORRO TALLAT CONGELAT

130

KG

200356

CARBASSÓ CONGELAT

790

KG

200357

COLIFLOR BLANCA CONGELADA

1030

KG

200358

BROCOLI VERD CONGELAT

1520

KG
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Import màxim de lot núm.6 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
2.750,80 €
Import màxim de lot núm.6 segons consums estimats IVA inclòs

2.860,83 €

LOT 7

Codi IAS CONCEPTE
200346

PESOL ANGLES CONGELAT

Quantitat

Unitat

3930

KG

Import màxim de lot núm.7 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.287,63 €
Import màxim de lot núm.7 segons consums estimats IVA inclòs

4.459,14 €

LOT 8
Codi IAS CONCEPTE
200613

PASTANAGA BABY 4/2

200685

PASTANAGA DAUS Cong.

Quantitat

Unitat

670

KG

2070

KG

Import màxim de lot núm.8 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.833,84 €
Import màxim de lot núm.8 segons consums estimats IVA inclòs

1.907,19 €

LOT 9
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat

200603

MENESTRA VERDURA PRIMAVERA CONG.2750

KG

200354

ENSALADILLA CONGELADA

KG

3460

Import màxim de lot núm. 9 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
4.683,73 €
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Import màxim de lot núm. 9 segons consums estimats IVA inclòs

4.871,08 €

LOT 10
Codi IAS CONCEPTE
200806

Quantitat

ESPINACS Porcions CONG C/10Kg Nacional 1880

Unitat
KG

Import màxim de lot núm.10 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.635,60 €
Import màxim de lot nºúm.10 segons consums estimats IVA inclòs

1.701,02 €

LOT 11
Codi IAS CONCEPTE
200345

SALSAFINS CONGELATS

Quantitat

Unitat

460

KG

Import màxim de lot núm.11 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.262,24 €
Import màxim de lot núm.11 segons consums estimats IVA inclòs

1.312,73 €

LOT 12
Codi IAS CONCEPTE

Quantitat

Unitat

200359

PATATA FREGIDA 3/8 CONGELADA.

2500

KG

200707

CAIXA 10 KG DE PATATA DUQUESA CONG. 87

CA

Import màxim de lot núm.12 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
3.889,08 €
Import màxim de lot núm. 12 segons consums estimats IVA inclòs

4.075,49 €

LOT 13
Codi IAS CONCEPTE
200341

Saltejat Verdures Tradicional Congelat

Quantitat

Unitat

1225

KG
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Import màxim de lot núm.11 segons consums estimats IVA no inclòs (preu unitari x quantitat x
conceptes)
1.789,73 €
Import màxim de lot núm.11 segons consums estimats IVA inclòs

1.968,70 €

TOTAL IMPORT ......................................................................................... 67.779,00 €
IVA INCLÒS ............................................................................................... 72.829,80 €
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LOT 1
200112

LLONZES

Article fresc, talls ovalats, sense òs, (de 10 a 20 cm de diàmetre) provinents del llom canya de porc.
Amb una veta de greix al voltant d’entre 0,5-1 cm de gruix.
Carn magra i gustosa amb poques o gens vetes intramusculars de greix.
De color rosat característic, olor característic i textura càrnia.
Sense cops ni hematomes.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200115

LLOM CANYA TALLAT

Article fresc, talls ovalats, sense òs, (de 10 a 20 cm de diàmetre) provinents del llom canya de porc.
Amb una veta de greix al voltant d’entre 0,5-1 cm de gruix.
Carn magra i gustosa amb poques o gens vetes intramusculars de greix.
De color rosat característic, olor característic i textura càrnia.
Sense cops ni hematomes.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200120

MAGRE 1a de PORC
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Article fresc format per retalls de porc, amb una proporció de 90/10 en magre i greix, sense ossos, ni
coàguls, ni cops.
De color rosat característic, olor característic i textura càrnia.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200132

PAPADA DE PORC S/CONNA

Article fresc, peça irregular de papada de porc sense pell.
Peça amb un contingut de greix elevat. De color
blanc-rosat característic, olor característic i textura càrnia. Sense cops, hematomes ni tumors.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200121

Garrons de Porc (250gr)

Garrons d'espatlla de porc desossats.
De color rosat característic, olor característic i textura càrnia. Sense cops, hematomes ni tumors.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
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Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200140

GALTES DE PORC Q. (galta 330gr)

Part del cap del porc pertanyent a la mandíbula, sense ossets , gandules no coàguls.
De color rosat característic, olor característic i textura càrnia. Sense cops, hematomes ni tumors.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 2
200122

BOTIFARRA DE PORC CRUA 120gr

Article fresc provinent d’una mescla d’ingredients (Magre de porc -procedent de l’espatlla-, panxeta,
papada, sal, pebre) previ procés de picat, amassat i embotit en tripa natural.
Màxim 15% de greix.
Lligada i tallada a mida de ració individual d’ aproximadament 120gr.
Color rosat blanquinós, brillant, d’olor característic i de textura suau i humida.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200123

SALSITXES DE PORC

Article fresc provinent d’una mescla d’ingredients (Magre de porc -procedent de l’espatlla-, panxeta,
papada, sal, pebre) previ procés de picat, amassat i embotit en tripa prima natural.
Lligada i tallada.
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Màxim 15% de greix.
Color rosat blanquinós, brillant, d’olor característic i de textura suau i humida.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200124

BOTIFARRA DE PORC CRUA Sense Sal 120grC

Article fresc provinent d’una mescla d’ingredients SENSE SAL (Magre de porc -procedent de l’espatlla-,
panxeta, papada, pebre) previ procés de picat, amassat i embotit en tripa natural.
Màxim 15% de greix.
Lligada i tallada a mida de ració individual d'aproximandament 120gr.
Color rosat blanquinós, brillant, d’olor característic i de textura suau i humida.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200723

SALSITXES DE PORC S/SAL

Article fresc provinent d’una mescla d’ingredients SENSE SAL(Magre de porc -procedent de l’espatlla-,
panxeta, papada, pebre) previ procés de picat, amassat i embotit en tripa prima natural.
Lligada i tallada.
Màxim 15% de greix.
Color rosat blanquinós, brillant, d’olor característic i de textura suau i humida.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Es pot servir:
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- A granel, en caixes de plàstic i protegides per plàstic apte per a ús alimentari, o bé
- En safates de porex amb film plàstic apte per a ús alimentari.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 3
200125

FRANCFURT Bossa 1 Kg 16 unitats

Salsitxes cuites i fumades estil Frankfurt d'un pes aproximat de 60 gr unitat.
Envasades al buit i pasteuritzades.
Presentació en envàs d'1 kg.
Caducitat mínima 90 dies
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de refrigeració, entre 0 i 4º C.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 4
200337

MONGETA TROSSEJADA CONGELADA

Mongeta verda tendra tallada i congelada.
100% mongeta verda.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.
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LOT 5
200338

CEBA DAUS CONGELADA

Ceba tendra tallada a daus i congelada.
100% ceba.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.
200339

CEBA JULIANA CONGELADA

Ceba tendra tallada a juliana i congelada.
100% ceba.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200342

CARXOFA TROSSEJADA CONGELADA

Carxofa tendra tallada a troços i congelada.
100% Carxofa.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
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Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200355

CEBETES PERLA CONGELAT

Ceba perla congelada.
100% ceba.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 6
200336

PORRO TALLAT CONGELAT

Porro tallat a rodelles i congelat.
100% porro.
Net i sà. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.
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200356

CARBASSÓ CONGELAT

Carbassó congelat tallat a daus.
100% carbassó.
Net i sà. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200357

COLIFLOR BLANCA CONGELADA

Coliflor blanca congelada.
100% Coliflor blanca.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200358

BROCOLI VERD CONGELAT

Broc oli verd congelat.
100% brocoli verd.
Net i sà. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
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Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 7
200346

PESOL ANGLES CONGELAT

Pèsol anglès congelat.
100% pèsol.
Nets i sans. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 8
200613

PASTANAGA BABY 4/2

Pastanaga baby pelada i congelada.
100% pastanaga baby.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
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Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200685

PASTANAGA DAUS Cong.

Pastanaga tallada a daus i congelada.
100% pastanaga.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 9
200603

MENESTRA VERDURA PRIMAVERA CONG.

MENESTRA VERDURA PRIMAVERA CONGELADA
Composada per vegetals rentats, pelats i tallats.
Ingredients principals a parts aproximadament similars: Patata, pèsol, pastanaga, mongeta verda i ceba.
Gust típic dels seus ingredients.
Textura suau, no fibrosa.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.
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200354

ENSALADILLA CONGELADA

Composada per vegetals rentats, pelats i tallats a daus.
Ingredients principals, patata, pastanaga, mongeta verda i pèsols.
Gust típic dels seus ingredients.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 10
200806

ESPINACS Porcions CONG C/10Kg Nacional

Espinacs rentats, porcionats i congelats.
100% espinacs.
Nets i sans. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 11
200345

SALSAFINS CONGELATS

Salsa fins tendres tallats a troços i congelats.
100% salsa fins tendres.
SUBMINISTRAMENT DE GRUP D’ALIMENTS DE CARN DE PORC I VERDURA CONGELADA PER AL SERVEI DE CUINA DE L’HSC DE L’IAS

33

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics – Servei de CuinaC/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 189 000 / F. 972 189 009
www.ias.cat

Nets i sans. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 12
200359

PATATA FREGIDA 3/8 CONGELADA.

Patata prefregida10mm congelada.
Producte preparat a partir de parts fresques, netes, sanes i comestibles de la planta, que reuneixi les
característiques de l'espècie a la que pertany i que hagin estat classificades, netes, preparades
correctament i escaldades suficientment per estabilitzar el color i el sabor.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 6 mesos.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

200707

CAIXA 10 KG DE PATATA DUQUESA CONG.

Duqueses de puré de patata prefregides i congelades.
Gust i olor característic de puré de patata.
Textura interior farinosa i esponjosa de puré de patata.
Textura exterior lleugerament cruixent.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
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Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.

LOT 13
200341

Saltejat Verdures Tradicional Congelat

Composada per vegetals rentats, pelats i tallats.
Ingredients principals, mongeta verda, ceba, pebrot vermell i xampinyó.
Gust típic dels seus ingredients.
Neta i sana. Sense materials animals ni partícules estranyes, ni tares provocades per insectes o
malalties.
Color i olor característics, sense sabors estranys.
Límits microbiològics segons legislació vigent.
Entrega del producte a temperatures de congelació, màxim -18ºC.
Caducitat mínima a partir de la entrega 1 any.
Disposicions específiques segons la normativa legal vigent aplicable.
Etiquetatge amb informació sobre al·lèrgens, si correspon.
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