
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 
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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  ΧΑΡΣΟΒΑΜ-
ΒΑΚΑ  

3.585 
ΚΙΛΑ 

3.585Χ0,8925 3.199,62 3.743,56 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 772/16-01-2019 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 21-01-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 23-01-2019 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

                                        Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

       Α.  ΚΟΠΟ 

Η πξνδηαγξαθή απηή θαιύπηεη ηελ πξνκήζεηα ραξηνβάκβαθα ζε κνξθή θύιωλ 

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 ρωξίο ηνπηθά αξώκαηα θαη ζρηζίκαηα. 

2. Βάξνο: Σν βάξνο ηνπ ραξηνβάκβαθα ζα πξέπεη λα είλαη δέθα νρηώ γξακκάξηα 
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αλά ηεηξαγωληθό κέηξν (18 gr/ m2), κε αληνρή + - 5% (ISO 536). 

3. ύζηαζε: Από ρεκηθό πνιηό 100% (ISO 9184). 

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 δηαζηάζεωλ 60 Υ 40cm, ηνπνζεηεκέλα ζε παθέηα ηωλ 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 δηαγωληζκό. 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 εμωηεξηθή θαη εζωηεξηθή ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο 

ζηνηρεία: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο (επωλπκία – ηόπνο) 

 Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ζύζηαζε (ρεκηθόο πνιηόο 100%) 

 Οη δηαζηάζεηο ηωλ θύιιωλ 

 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 ηωλ θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

ζύκθωλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
             

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ Δ ΦΤΛΛΑ 

Να είλαη από ρεκηθό πνιηό (ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΤΛΗ) ιεπθόο θαη λα δηαηίζεηαη ζε 

θύιια δηαζηάζεωλ πεξίπνπ 60x40cm. Θα παξαδίδεηαη ζε παθέηα ηωλ πέληε θηιώλ ην 

θάζε παθέην. Σα παθέηα ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε απαξαβίαζηε πιαζηηθή ζαθνύια 

θαη ζα αλαγξάθνπλ «θξαηηθό είδνο». Θα αλαθέξεηαη ην βάξνο. Δπίζεο ζηελ 

ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη 

Α) ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο 

Β) ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ζύζηαζε (ρεκηθόο πνιηόο) 

Γ) ηηο δηαζηάζεηο 

Γ) ην θαζαξό βάξνο 
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Παράρηημα προδιαγραθών ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ 

Σο είδος θα ζσνοδεύεηαι από πιζηοποιηηικό  ζήμανζης CE και οι ζσμμεηέτοσζες 

εηαιρείες θα πρέπει να διαθέηοσν πιζηοποιηηικό διαζθάλιζης ηης ποιόηηηας 

ζύμθωνα με ηην Τποσργική απόθαζη Δ3/833/99. 

 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηείλεη ε επηηξνπή είλαη νη ίδηεο κε ηηο ήδε εγθεθξηκέλεο από 

ηελ  

15-20-12 απόθαζε νινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ   

 

                            Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  των 
προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το 
δικαίωμα να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε 
ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι παρατθρθτθρίου, 
αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν αντιςτοιχίηεται με το 
παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ παρατθρθτθρίου.                       
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ δφο ι 
περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσδεν κα αξιολογοφνται.                                                                                                                      

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα πρζπει απαραίτθτα 
να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και τα είδθ κα πρζπει 
απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί 
φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να αξιολογιςει τισ 
προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – να το 
αποςτείλουν                                                                                          

                                                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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