
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                                                                                      Πειραιάς : 12-4-2017
                                                                                            Aρ.  Πρωτ: 18077

                                                                                ΠΡΟΣ : 

ΘΕΜΑ :«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.300 ΠΑΚΕΤΩΝ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ 50 ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  7.700€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

     Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά, εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από της λήψεως της παρούσης, για την προμήθεια  φωτοτυπικού χαρτιού 
για την κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

1. Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 46-48, 185-43.

2. Οι τιμές θα δοθούν σε ευρώ αναλυτικά, δηλ. τιμή μονάδας,  Φ.Π.Α. και συνολική τιμή, 
με την αρίθμηση του συνημμένου πίνακα. 

3. Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα

4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος 
του πίνακα.

5. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κτίριο στέγασης της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, τμηματικά κατόπιν συνεννοήσεως.
  Σε περίπτωση μη παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την επιτροπή 
παραλαβής, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τα αντικαταστήσουν σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στο Ν.4412/2016

6. Η πληρωμή θα γίνει εντός 45 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου, 
με επιταγή Τραπέζης και αφού έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το Νόμο  κρατήσεις. 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

      7.   Για την έκδοση του εντάλματος απαιτείται η υποβολή :
α)Τιμολογίου εις διπλούν 
β)Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
γ)Πρωτόκολλο εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη υλικού της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Προμηθειών 
στο τηλέφωνο 213 2004 277, Φαξ : 2132004292.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ  

α.α. ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 460 κούτες των 5 πακέτων 

(2.300 πακέτα)
2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 10 κούτες των 5 πακέτων (50 

πακέτα)

ΑΔΑ: 6ΠΞΙ469Η2Ξ-ΠΛΣ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 : κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα, φαξ και εκτυπωτές laser inject. Σε πακέτο των 500 φύλλων, βάρος 
80gr/m2.

2. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3: κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα και εκτυπωτές laser inject. Σε πακέτο των 500 φύλλων, βάρους 
80γρ/m2 διαστάσεων 2.97Χ4.20mm.

                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α

                                                ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                     ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΔΑ: 6ΠΞΙ469Η2Ξ-ΠΛΣ
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