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ΠΡΟΚΛΗΗ σπ΄αριθ. 26/2022
Εκδήλφζη ενδιαθέρονηος για ηην προμήθεια ηοσ είδοσς «Υαρηί σγείας, πεηζέηες τειρός και
ταρηοπεηζέηες» για ηις ανάγκες ηοσ Νοζοκομείοσ
ΠΡΟ
ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς
Έτονηας σπόυη:
1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη
2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζεο δηνξηζκνχ
Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο
Σελ αξηζκ. 214/7202/29-04-2022 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε
επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
ηνπ είδνπο «Υαξηί πγείαο, ραξηνκάληηια θαη ραξηνπεηζέηεο» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ
4. Σελ αξηζ. 224/7472/05-05-2022 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: Έγθξηζε 1)
αλαγθαηφηεηαο-ζθνπηκφηεηαο
θαη
πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο
10.478,54
€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Υαξηί πγείαο, πεηζέηεο ρεηξφο θαη
ραξηνπεηζέηεο» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ
πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Παξαζθεπή 27-05-2022 θαη ψξα 14:00 κ.κ.
πξνζθνξά γηα ηελ εηήζηα πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Υαξηί πγείαο, ραξηνκάληηια θαη ραξηνπεηζέηεο»
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8.450,43 € άλεπ ΦΠΑ.
Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά
ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. ηελ πξνζθνξά ζα ηεξεζεί ν α/α ηεο πξφζθιεζεο γηα
θάζε είδνο. Πξνζθνξά γίλεηαη γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ηα είδε ηεο Πξφζθιεζεο. Η
θαηαθχξσζε ζα γίλεη αλά είδνο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε
πξνζθνξά.
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Γεπηέξα 30-05-2022 θαη ψξα 10:00
π.κ.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη λα κελ ππάξρεη γηα
ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ:
1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ
ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ
ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ),
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2
(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα,
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 εο
Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ.
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ,
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15 εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο,
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103),
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο
(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).
2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία.
Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο λα καο
πξνζθνκίζεηε:
1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ
2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο.
Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο
αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
"ΥΑΡΣΙ ΤΓΕΙΑ, ΠΕΣΕΣΕ ΥΕΙΡΟ ΚΑΙ ΥΑΡΣΟΠΕΣΕΣΕ"
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Υαξηί πγείαο, πεηζέηεο ρεηξφο θαη ραξηνπεηζέηεο
CPV: 33760000-5
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

35.000

ηεκάρηα ησλ 5
θηιψλ
ηεκάρηα
(θχιια)

13.200

ηεκάρηα

756

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

7,097 €

5.365,33 €

1.287,68 €

0,0031

108,50 €

26,04 €

134,54 €

0,2255

2.976,60 €

714,38 €

3.690,98 €

ΤΝΟΛΟ

8.450,43 €

2.028,10 €

6.653,01 €

10.478,54 €

ΥΑΡΣΙ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο πξέπεη:
1. Να είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ, αληνρήο ζηελ ρξήζε, απνξξνθεηηθφ (λεξφ,
ιάδη, ιίπνο, απνξξππαληηθά θ.ι.π).
2. κεηαθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο ή ζηηο επηθάλεηεο ή ζηνλ εμνπιηζκφ
θαζαξηζκνχ.
4.

Να δηαηίζεηαη κε πθή γθνθξέ αιιά θαη ιεία.

5. Σα θχιια λα έρνπλ δηαζηάζεηο 25cm X 30 cm (πιάηνο X κήθνο) κε αλνρή
± 5%.
6.

Να δηαηίζεηαη ζε ξνιά ≥ 1200 δηπιψλ θχιισλ.

7.

Οιηθφ κήθνο ξνινχ ≥ 400 κέηξα.

8. Σα θχιια λα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε δηάηξεζε είηε κε πίεζε,
πάλησο θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνινο ν δηαρσξηζκφο θχιινπ απφ
θχιιν.
9.
Η αξρή ηνπ ραξηηνχ λα είλαη ειαθξψο θνιιεκέλε θαη ε θφιια λα κελ
δηαπεξλά ηα ππφινηπα θχιια πξνο εχθνιε ρξήζε θαη απνθπγή ζπαηάιεο.
10. Να είλαη πεξηηπιηγκέλν ζε θχιηλδξν απφ ραξηφλη δηακέηξνπ min 6 cm,
θαηάιιειν γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ξνινχ ζηηο βάζεηο ζηήξημεο αιιά θαη γηα λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα εχρξεζηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ξνινχ.
11. Να δηαηίζεηαη ζε θιεηζηή αεξνζηεγή αηνκηθή ή νκαδηθή ζπζθεπαζία έσο 2
ηεκ./ζπζθεπαζία πιεξψληαο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά:
1. χλζεζε: Λεπθαζκέλνο ρεκηθά ραξηνπνιηφο 100%.
2. Απνπζία ρισξίνπ ζηελ ζχλζεζή ηνπ.
3 Απνπζία αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.
4. Καζαξφ βάξνο ξνινχ: 4,5-5 Κg.
5. Καζαξφ βάξνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα κνλφ θχιιν 30 gr ± 5%
6. Απνξξνθεηηθφηεηα : Μέγηζηνο ρξφλνο 15 sec.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα
ραξαθηεξηζηηθά, δηαζηάζεηο (κήθνο Υ πιάηνο), ην βάξνο, ηελ ζπζθεπαζία,
ηελ ζχλζεζε, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ
πξνζθέξνπλ.
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη:
 Η ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
είδνπο.
 Η αλαθνξά ησλ ελδείμεσλ (ζηνηρεία, νλνκαζία, δηεχζπλζε, ρψξα
πξνέιεπζεο) ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην είδνο, δηαζηάζεηο,

αξηζκφο ηεκαρίσλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο θαζψο θαη ηηο ελδείμεηο
θαηάιιειν γηα ηξφθηκα ή ζήκα θαζψο θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο φπσο
απηέο ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.
 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή Γήισζε
πκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ή Γήισζε ζπκκφξθσζεο γηα ηε αζθαιή
ρξήζε ηνπο ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ (Σήξεζε ηζρχνπζαο
Ννκνζεζίαο)
 Πηζηνπνηεηηθφ νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ
θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ θαη
αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ πρ. ISO 9001 ή ISO 22000.
(Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ, θαη
δηαδηθαζηψλ παξαζθεπήο πιηθψλ).
Γηα ην αλσηέξσ είδνο απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ επί πνηλή απφξξηςεο.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή ξνινχ (ηεκάρην).

2. ΥAΡΣΟΠΕΣΕΣΕ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο πξέπεη:
1. Να είλαη ελφο(1) θχιινπ, αξίζηεο πνηφηεηαο, ιεπθέο, απαιέο θαη
απνξξνθεηηθέο (λεξφ, ιάδη, ιίπνο, απνξξππαληηθά θ.ι.π). γηα γξήγνξν θαη
απνηειεζκαηηθφ ζηέγλσκα,
2. Λεπθνχ ρξψκαηνο, αληνρήο ζηελ ρξήζε,
3. Με θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε ρψξνπο ρακειήο αιιά θαη πςειήο
επηθηλδπλφηεηαο, απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, φπσο θνπδίλα θ.ι.π.
4. Να κελ αθήλεη ρλνχδη θαη λα κελ ζρίδεηαη εχθνια.
5. Να κε θέξεη ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο ή ηνμηθά ππνιείκκαηα ηα νπνία λα
κεηαθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο
ή ζηηο επηθάλεηεο ή ζηνλ εμνπιηζκφ
θαζαξηζκνχ..
6. Σα θχιια λα έρνπλ δηαζηάζεηο 33X 33 cm, (κήθνο Υ πιάηνο), κε αλνρή ±
5% , ειάρηζηνπ βάξνπο 1,35gr/ηεκ.θχιινπ.
7. Να δηαηίζεηαη ζε θιεηζηή, αδηάβξνρε ,αεξνζηεγή ζπζθεπαζία έσο θαη 500
ηεκ. /ζπζθεπαζία θαη εληφο 2εο νκαδηθήο ζπζθεπαζίαο πιεξψληαο ηνπο
φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά:
1.χλζεζε: Λεπθαζκέλνο ρεκηθά ραξηνπνιηφο 100%.
2.Απνπζία ρισξίνπ ζηελ ζχλζεζή ηνπ.
3 Απνπζία αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.
χκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία ζηε ζπζθεπαζία (αηνκηθή, νκαδηθή) ησλ
ραξηνπεηζεηψλ θαη πάλσ ζηελ θχξηα φςε ηεο ζπζθεπαζίαο, πξέπεη λα
ππάξρνπλ νη παξαθάησ ελδείμεηο:
(1) Η νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο παξαγσγήο ησλ εηδψλ θαη ε δηεχζπλζή ηεο.
(2) Σν είδνο πνπ πεξηέρεηαη.
(3) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ.

(4) Ο αξηζκφο ησλ ραξηνπεηζεηψλ πνπ πεξηέρνληαη.
(5) Σν είδνο ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ
ραξηνπεηζεηψλ.
Η επηζήκαλζε φισλ ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα
ραξαθηεξηζηηθά, δηαζηάζεηο (κήθνο Υ πιάηνο), ην βάξνο, ηελ ζπζθεπαζία,
ηελ ζχλζεζε, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ
πξνζθέξνπλ.
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη:
 ε ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
είδνπο
 Η αλαθνξά ησλ ελδείμεσλ (ζηνηρεία,- νλνκαζία, δηεχζπλζε, ρψξα
πξνέιεπζεο) ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην είδνο, δηαζηάζεηο,
αξηζκφο ηεκαρίσλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο θαζψο θαη ηηο ελδείμεηο
θαηάιιειν γηα ηξφθηκα ή ζήκα θαζψο θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο φπσο
απηέο ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.
 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή Γήισζε
πκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ
 πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ή Γήισζε ζπκκφξθσζεο γηα ηελ αζθαιή
ρξήζε ηνπο ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ (Σήξεζε ηζρχνπζαο
Ννκνζεζίαο)
 Πηζηνπνηεηηθφ νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ
θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ θαη
αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ πρ. ISO 9001 ή ISO 22000.
(Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ, θαη
δηαδηθαζηψλ παξαζθεπήο πιηθψλ).
Γηα ην αλσηέξσ είδνο απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ επί πνηλή απφξξηςεο.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά θχιιν.

3 . ΥΑΡΣΙ ΤΓΕΙΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί πγείαο πξέπεη:
1. Να είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ, ιεπηφ, αληνρήο ζηελ ρξήζε, απνξξνθεηηθφ
θαη λα απνζπληίζεληαη εχθνια ζην λεξφ.
2. Να κελ αθήλεη ρλνχδη θαη λα κελ ζρίδεηαη εχθνια
3. Να κε θέξεη ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο ή ηνμηθά ππνιείκκαηα ηα νπνία λα
κεηαθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο απηνχ.
4. Να δηαηίζεηαη κε πθή γθνθξέ αιιά θαη ιεία.
5. Να δηαηίζεηαη ζε ξνιά ≥ 400 δηπιψλ θχιισλ κε αλνρή ± 5%
6. Σα θχιια λα έρνπλ πιάηνο 0,10 κ. κε αλνρή ± 5% θαη κήθνο
θπκαηλφκελν απφ 0,10 κέρξη 0,15 κ.
7. Οιηθφ κήθνο ξνινχ ≥ 40 κέηξα

8. Σα θχιια λα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε δηάηξεζε είηε κε πίεζε,
πάλησο θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνινο o δηαρσξηζκφο θχιινπ απφ
θχιιν.
9
Η αξρή ηνπ ραξηηνχ λα είλαη ειαθξψο θνιιεκέλε θαη ε θφιια λα κελ
δηαπεξλά ηα ππφινηπα θχιια πξνο εχθνιε ρξήζε θαηλ απνθπγή ζπαηάιεο.
10. Να είλαη πεξηηπιηγκέλν ζε θχιηλδξν απφ ραξηφλη δηακέηξνπ min 5 cm,
θαηάιιειν γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ξνινχ ζηηο βάζεηο ζηήξημεο αιιά θαη γηα λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα εχρξεζηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ξνινχ
11. Να δηαηίζεηαη ζε θιεηζηή αηνκηθή ή νκαδηθή ζπζθεπαζία έσο 30
ηεκ./ζπζθεπαζίαο, πιεξψληαο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί πγείαο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά:
1. χλζεζε: Λεπθαζκέλνο ρεκηθά ραξηνπνιηφο 100%.
2. Απνπζία ρισξίνπ ζηελ ζχλζεζή ηνπ.
3. Απνπζία αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.
4. Βάξνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα κνλφ θχιιν 17 gr ± 5%.
5. Καζαξφ βάξνο ξνινχ: 120 gr (± 5 %).
6. Απνξξνθεηηθφηεηα : Μέγηζηνο ρξφλνο 15 sec.
7. Αληνρή ζηε δηάηξεηε θαηά Mullen (ζε ηέζζεξα επάιιεια θχιια θαη
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν TAPPI-T 403): Αλάινγα ηνπ βάξνπο ζε ζεκείν
αλαθνξάο ηα 4 PSI ηνπιάρηζηνλ γηα βάξνο ραξηηνχ 17 gr/ ηεηξαγ. κέηξν ±
5%.
8. Αληνρή ζε εθειθπζκφ (ζε κνλφ θχιιν θαη ζε δνθίκην δηαζηάζεσλ
πιάηνπο 15 ρηιηνζηψλ θαη απνζηάζεσο ζηαγφλσλ δπλακφκεηξνπ 80
ρηιηνζηψλ).
9. Αλάινγα ηνπ βάξνπο κε ζεκείν αλαθνξάο ηα 140 ηνπιάρηζηνλ
γξακκάξηα θαηά ηελ δηεχζπλζε ηεο κεραλήο θαη ηα 60 ηνπιάρηζηνλ
γξακκάξηα θαηά ηελ θάζεηε δηεχζπλζε γηα βάξνο ραξηηνχ 17 / ηεηξαγ. κέηξν
± 5%.
10. Δπηκήθπλζε min ± 5% θαηά φξην ζξαχζεο ± 5%.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο
ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ:
α) Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα ζηνηρεία (νλνκαζία, δηεχζπλζε, ρψξα
πξνέιεπζεο) ηνπ θαηάζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην είδνο, δηαζηάζεηο
(κήθνο Υ πιάηνο θχιισλ), αξηζκφο ηεκαρίσλ αλά ζπζθεπαζία, βάξνο αλά
ηεκάρην, ζχλζεζε θαη πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θ.ι.π
χκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, άξζξν
48) ζηε ζπζθεπαζία (αηνκηθή, νκαδηθή) ησλ ραξηηψλ πγείαο θαη πάλσ ζηελ
θχξηα φςε ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη παξαθάησ ελδείμεηο:
(1) Η νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο παξαγσγήο ηνπ είδνπο θαη ε δηεχζπλζή ηεο.
(2) Σν είδνο πνπ πεξηέρεηαη.
(3) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
(4) Σν κήθνο θάζε ξνινχ.
(5) Ο αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλεη θάζε ζπζθεπαζία.
(6) Σν είδνο ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Παξαζθεπή ηνπ
ράξηνπ πγείαο.

β) Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή Γήισζε
πκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ
θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ θαη ην
νπνίν αθνξά ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ (ISO 9001:2000).(Δθαξκνγή
Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ
παξαζθεπήο πιηθψλ).
Γηα ην αλσηέξσ είδνο απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ επί πνηλή απφξξηςεο.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά ηεκάρην.

ΑΠΑΙΣΗΔΙ:
 ηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο, αληηθεηκεληθήο θαη αδηάβιεηεο αμηνιφγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ Αλσηέξσ Πίλαθα απφ φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσηηθή, φπσο ππνρξεσηηθή είλαη θαη ε αξίζκεζε
ησλ θαηαηεζεηκκέλσλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ,
δειψζεσλ θαη πξνζπέθηνπο.
 Με θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ζπληζηά ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
 Οη ηηκέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο ηηκέο
ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ (εάλ ππάξρνπλ).
 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν
θσδηθφο ηνπ είδνπο ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, (εάλ ππάξρεη).
 ηα πιαίζηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ (απφ Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ) ή εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηβεβαίσζεο- ηεθκεξίσζεο
ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ – βεβαηψζεσλ γηα ηα πξνζθεξφκελα
είδε, ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ
πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο,
φπσο ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
 Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 4 εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειηνδφηεζεο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

