
                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.27648/17-6-2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        A09/2016

ΘΕΜΑ :« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ των ειδών : 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ-ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ-ΧΑΡΤΙΥΓΕΙΑΣ CPV 33760000-5 
προϋπολογισμού 15.990,00€ που έχει ενταχθεί στο Π.Π.Υ. 2014, για την ετήσια 
κάλυψη των αναγκών των  Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  15.990,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

     Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά, έως την 
30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. για την προμήθεια των ειδών : 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ-ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ-ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ CPV 33760000-5 προϋπολογισμού 
15.990,00€, για την κάλυψη των αναγκών των Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ 
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 και θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο 
στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (3ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το προσφερόμενο είδος(προμήθεια…………………….) και να έχει ισχύ 
εξήντα (60) ημερών  

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. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να σημειώσουν στην προσφορά τους:
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν)
β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους στο παρατηρητήριο, θα το 
γράψουν οπωσδήποτε στην προσφορά τους ( υπ’ ευθύνη τους).
Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη.  

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

6. Η  παράδοση των ειδών θα γίνει από το ανάδοχο εφάπαξ, στις Μονάδες Υγείας 
(ΠΕΔΥ) όπως αναφέρονται παρακάτω.
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 Π.Δ 118/2007

7. Η πληρωμή θα γίνει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου, 
με επιταγή Τραπέζης και αφού έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το Νόμο  κρατήσεις 
οι οποίες ενδεικτικά έχουν ως εξής :
α)  2% Ν.3580/2007 υπέρ Ψυχικής Υγείας 
β) 0,10% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
γ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα με τον 2198/94.
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 τα μέλη της επιτροπής 
αγορών ή το τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο 2132004278, Φαξ : 2132004292 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

α/α

ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1. Οι χαρτοπετσέτες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό 

λευκού χρώματος και να μην περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να βλάψουν 
αυτούς που τις χρησιμοποιούν, πρέπει δε να πολτοποιούνται εύκολα. 

2. Βάρος χαρτοπετσέτας σε γραμμάρια 1,5 συν, πλην 5%-

3. Καθαρό βάρος περιεχομένου 102 συν πλην 5%-

4. Όψη ( αφή ) πορώδης-

5. Διαστάσεις σε εκατοστά 28 Χ 28 με ανοχή 5 %-

6. Τέφρα 2.5 max%-

7. Απορροφητικότητα απαιτούμενος χρόνος max 10sec 

8. Συσκευασία: Εβδομήντα ( 70 ) χαρτοπετσέτες μέσα σε πλαστική διάφανη αεροστεγή 
συσκευασία. 

9. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 
προέλευση.

10. Σε περίπτωση που η συσκευασία περιλαμβάνει περισσότερες χαρτοπετσέτες η 
ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί αναλόγως

Β. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1. Οι υπό προμήθεια χειροπετσέτες να είναι σε πακέτα. Κάθε πακέτο να είναι σε 

πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με ευκολία.                 

2. Οι χειροπετσέτες θα είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκού χρώματος και δεν θα 
περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.

3. Να είναι τύπου ζικ–ζακ λευκές διαστάσεων 23 Χ 25 cm± 1cm, ελαχίστου βάρους 23 
gr m², μονόφυλλες, από λευκασμένο χημικό πολτό, υγιεινές, κατάλληλες για τον 
καθαρισμό και το στέγνωμα των χεριών, απαλές και πολύ απορροφητικές. 

4. Συσκευασία: Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική η χάρτινη συσκευασία των 20-40 
τεμαχίων στην οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία 
στοιχεία καθώς και η ονομασία του περιεχομένου, τα στοιχεία του προμηθευτή, ο 
αριθμός των περιεχομένων πακέτων και ο αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου

Γ. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
1. Να είναι χρώματος λευκού, λεπτό, αντοχής στην χρήση και να αποσυντίθενται 

εύκολα στο νερό.
2. Να διατίθεται σε ρολά  250 διπλών φύλλων με ανοχή ± 10%
3. Τα φύλλα να έχουν πλάτος 0,105 μ. με ανοχή ± 5% και μήκος κυμαινόμενο από 

0,10 μέχρι 0,14 μ.
4. Ολικό μήκος ρολού min 25 μέτρα (προσθήκη ± 10%)



5. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση, πάντως κατά 
τρόπο ώστε να είναι εύκολος διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.

6. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του 
ρολού στις βάσεις στήριξης.

Γ1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το υπό προμήθεια χαρτί υγείας πρέπει να παρουσιάζει 
τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι λεπτό, αντοχής στη χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό.
2. Να διατίθεται σε ρόλους 250 διπλών φύλλων με ανοχή ± 10% Τα φύλλα να έχουν 
3. πλάτος 0,105μ. με ανοχή ± 5% και το μήκος κυμαινόμενο από 0,10 μέχρι 0,14 μ.
4. Ολικό μήκος ρολού min 25 μέτρα ± 10%
5. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση πάντως κατά 
6. τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλου από φύλο
7. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του 
     ρολού

Γ2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1. Το ρολό υγείας θα παραδίδεται από τον προμηθευτή συσκευασμένο σε 

χαρτοκιβώτια, πλαστικούς σάκους η άλλα είδη συσκευασίας κατάλληλα για την 
μεταφορά και την αποθήκευση του χαρτιού. Κάθε χαρτοκιβώτιο η άλλου είδους 
δέμα θα περιέχει 48 -72 ρολά χαρτιού

2. Σε κάθε συσκευασία (8 η 12 ρολών) εξωτερικά και με εμφανή τρόπο θα 
γράφονται οι επισημάνσεις που καθορίζονται από τις Αγορανομικές διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά.

3. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναφέρονται με ανεξίτηλο και εμφανή τρόπο οι
παρακάτω ενδείξεις:

 Στοιχεία του προμηθευτή
 Ονομασία περιεχομένου
 Αριθμός των περιεχομένων ρολών
 Αριθμός των φύλων κάθε ρολού

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑΣ
1. Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 500 γρ. από λευκασμένο χημικό και μηχανικό πολτό 

και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό
2. Ο κύλινδρος να έχει διάμετρο 6 εκ. για να υπάρχει δυνατότητα περιστροφής του 

ρολού
3. Απορροφητικό
4. Μαλακό
5. Συσκευασία: πακέτο 12 ρολών
6. Να αναφέρονται μέτρα / ρολό
7. Σήμανση ISO 9001-9002

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 60004334 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 70 
ΦΥΛΛΩΝ

2120



2 60032198 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK ΠΑΚΕΤΟ 4550

3 60004329 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 19400

4 60023900 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ 1500

KATANOMH ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΟΙΚΙΑΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ/ΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ

Μ.Μ. ΠΑΚΕΤΟ 70 ΦΥΛ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ 100 600

ΠΕΙΡΑΙΑ 500 2500 1000

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 500 2500

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 200 100

ΡΟΔΟΣ 10 200 1000 500

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 200 2000

ΣΑΜΟΣ 200 200

ΧΙΟΣ 100 200 400

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2.000 200 1500

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 500 1500

ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 200 1000

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 100 400

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 100 600

ΚΑΜΙΝΙΑ 100 100

ΜΟΣΧΑΤΟ 100 500



ΝΙΚΑΙΑ 100 100

ΠΕΡΑΜΑ 10 100 300

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 200 500

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 50 100

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 100 500

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 100 500

ΒΑΡΗΣ 100 500

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 100 500

ΜΕΓΑΡΩΝ 100 500

ΑΙΓΙΝΑΣ 100 500

ΓΑΛΑΤΑ 100 500

ΣΥΝΟΛΟ 2120 4550 19400 1500

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

α/α

ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ
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