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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ
(ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ) (CPV 33141000-0) (ΠΠΤΦΤ 2015).
ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ ΔΩ 3.748,38 € ΜΔ Φ.Π.Α. 17%
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΟ
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε
ηηκήο.
Πεξηγξαθή

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζόηεηα

Πξνϋπνινγηδόκελε Γαπάλε
κε ΦΠΑ 17% έωο

ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΚΙΛΟ

3.485

3.748,38€

Ηκεξνκελία & Υξόλνο δηελέξγεηαο: 22-12-2017 ώξα 11:00 κ.κ.
Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ».
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 3527/2007 θαη 3868/2010.
2. Σνπ Ν.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο,
ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα".
3. Tνλ Ν.4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
4. Σελ κε ππ’ αξηζ. 32/12.12.2017 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία
θεξύρζεθε άγνλνο ν δηαγσληζκόο θαη απνθαζίζηεθε ε επαλαπξνθήξπμή ηνπ.
5. Σελ κε αξηζ. 1439/20.11.2017 (ΑΓΑ: 7Η4469073-Γ7Σ) δέζκεπζε πίζησζεο.
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6. Σελ κε αξηζ. 15/20.09.2012 απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ γηα έγθξηζε ησλ Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ δηαηήξεζε απηώλ κε ην ππ’ αξηζ.6233/04.08.2015 Τπεξεζηαθό εκείσκα
ηεο επηηξνπήο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Γεκόζηα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηε
Γηαδηθαζία πιινγήο Κιεηζηώλ
πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΜΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΙΑ
ΥΡΗΗ (ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ) θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.
2. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί θαη ζα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ
παξνύζα πξόζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί όξνη, εηδηθνί όξνη, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θιπ.).
3. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
4. Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ζηηο 22.12.2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 11:00 κ.κ. θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ».
5. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη κέρξη ηηο 22.12.2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
10:00 π.κ. ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο.
6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα απνζθξαγηζηνύλ.
7. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε από ηελ
επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί γηα απηό ην ζθνπό.
8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξόζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
9. Πιεξωκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ρξεκαηηθώλ
εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο:
α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.
β) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) πλεηαηξηζκνί.
11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα δεηνύκελα είδε ζα δίδνληαη από ην λνζνθνκείν εληόο ησλ ηξηώλ
(3) πξώησλ εκεξώλ από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο.
12. Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. θαη
ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr.
13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.
14. Οη ηηκέο ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ αλαθέξεηαη ή δελ αληηζηνηρίδεηαη κε
ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, απηό ζα πξέπεη λα δειώλεηαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ.
15. ε πεξίπησζε πνπ ην ππό πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην
Σηκώλ ηόηε ε ηηκή δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξε από ηελ αληίζηνηρε πξνϋπνινγηδόκελε
ηηκή ηεο Πξόζθιεζεο.
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ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απόξξηςεο ζε ειεθηξνληθή θαη
έληππε κνξθή ζε δύν αληίγξαθα θαη ε ηερληθή πξνζθνξά κόλν ζε έληππε κνξθή ζε δύν αληίγξαθα.
2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δύν αληίγξαθα. (πξσηόηππν θαη
αληίγξαθν)
3. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO
4. Γιώζζα: Διιεληθή
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηό θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη:
1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 65,00 επξώ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό
2% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ.
2. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο:
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:
α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ
θαη ηειώλ όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, ii) Γσξνδνθία, , iii) Απάηε, , v) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, , vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ,
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο,
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο
ρξεσθνπίαο.
ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο.
ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε
παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λόκνπ.
δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ είλαη
……………………………….. κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα.
ε) δελ απαζρνιώ ή εθκεηαιιεύνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138
θαη 182 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο.
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πώιεζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη
ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ.
η) έιαβα ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε.
θ) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή
έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή
κνπ .
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3. Τπεύζπλε δήιωζε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ.
4. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζώπσλ.
5. Σν cd ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
6. Έληππε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε
αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Γηάξθεηα ζύκβαζεο:
Η ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηελ πξνκήζεηα ραξηνβάκβαθα ζα είλαη γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα
ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ».
Ιζρύο πξνζθνξώλ:
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί 120 εκέξεο από ηελ επνκέλε
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Τπνβνιή πξνζθνξώλ:
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα
είδε.

Γηαδηθαζία ζπκκεηνρήο:
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξωηνθόιινπ έωο 22.12.2017, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξόζεζκε.

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηελ ίδηα εκέξα, (ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζε έλα ζηάδην), από αξκόδηα επηηξνπή πνπ
ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ».
Ακνηβή αλαδόρνπ θαη ηξόπνο πιεξωκήο:
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ έθδνζε
ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. Δπί ηνπ πνζνύ ηνπ ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα
γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ
Α. ΚΟΠΟ
Η πξνδηαγξαθή απηή θαιύπηεη ηελ πξνκήζεηα ραξηνβάκβαθα ζε κνξθή θύισλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Β. ΑΠΑΙΣΗΔΙ
1. Μνξθή: Ο ραξηνβάκβαθαο ζα είλαη ιεπθόο κε απαιή πθή θαηάιιεινο γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.
Σα θύιια ηνπ ραξηνβάκβαθα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθα ρσξίο ηνπηθά αξώκαηα θαη ζρηζίκαηα.
2. Βάξνο: Σν βάξνο ηνπ ραξηνβάκβαθα ζα πξέπεη λα είλαη δέθα νρηώ γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθό
κέηξν (18 gr/ m2), κε αληνρή + - 5% (ISO 536).
3. ύζηαζε: Από ρεκηθό πνιηό 100% (ISO 9184).
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4. Αληνρή ζε εθειθπζκό: Καηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο 150 γξακκάξηα θαη’ ειάρηζην ζε ηαηλία
πιάηνπο 1,5 εθαηνζηώλ. θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πιάηνπο 70 γξακκάξηα θαη’ ειάρηζην ζε ηαηλία πιάηνπο
1,5 εθαηνζηώλ (ISO 1924).
5.Απνξξνθεηηθόηεηα: Πξνζδηνξηδόκελε θαηά TAPPI-T432 om-82, ε απνξξνθεηηθόηεηα κίαο
ζηαγόλαο λεξνύ όγθνπ 0,01ml, λα έρεη κέγηζην ρξόλν απνξξόθεζεο 25 δεπηεξόιεπηα (max 25 sec).
6. Σέθξα: Μέγηζηε ηηκή αλά ηνηο εθαηό (max: 1%) (ISO 2144).
Γ. ΤΚΔΤΑΙΑ
Ο ραξηνβάκβαθαο ζα παξαδίδεηαη:
ε θύιια δηαζηάζεσλ 60 Υ 40cm, ηνπνζεηεκέλα ζε παθέηα ησλ πέληε (5) θηιώλ ην θάζε παθέην. Σα
παθέηα ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε απαξαβίαζηε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, ε νπνία ζα πξνζηαηεύεηαη από
ηηο θαηαπνλήζεηο από ζθιεξό ραξηί, θνπηί ή ραξηνθηβώηην. Ο ηξόπνο ζπζθεπαζίαο ζα δειώλεηαη ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα
επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν θαη πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ πγξαζία, ηελ ξύπαλζε θαη λα
αληέρνπλ ζηελ κεηαθνξά.
Δπίζεο ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία – ηόπνο)
Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ζύζηαζε (ρεκηθόο πνιηόο 100%)
Οη δηαζηάζεηο ησλ θύιισλ
Σν θαζαξόο βάξνο
Ο αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ε έλδεημε ΚΡΑΣΙΚΟ ΔΙΓΟ κε αλεμίηειε θόθθηλε κειάλε.
Γ. ΔΛΔΓΥΟΙ
Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθόο έιεγρνο θαη ιακβάλνληαη δείγκαηα εηο
δηπινύλ ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Σν Παξάξηεκα Α’:(ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) θαη ηα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Β’
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.

πνπ

Οη πξνκεζεπηέο γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο, ζα πξνζθνκίζνπλ δωξεάλ
δείγκαηα. Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη επθξηλώο ηελ επωλπκία ηνπ
πξνκεζεπηή.

H ΓΙΟΙΚΗΣΡIA ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
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