ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 13/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 9542
Διεύθυνση……..:
Τμήμα…………:
Πληροφορίες….:
Τηλ…………….:
Ταχ.Διεύθυνση..:
Email…………..:

Διοικητικού - Οικονομικού
Οικονομικό
Γούση Γ.
26823 61310
Σελευκείας 2, 48100 Πρέβεζα
g.gousi@prevezahospital.gr

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών προμήθειας « Χαρτιού υγείας και
Χειροπετσετών τύπου ζικ-ζακ » με CPV: 33760000-5 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής..

ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. Πρωτ. 9502/12-09-2022 Αίτημα «Χαρτιού υγείας και Χειροπετσετών τύπου ζικ-ζακ
» με CPV: 33760000-5 .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο
προμηθειών έως 26/09/2022 ημέρα Δευτέρα 11.30 πμ, προμήθειας «Χαρτιού υγείας και Χειροπετσετών
τύπου ζικ-ζακ» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης:
1.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1381).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο
αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Α/Α

1.

Περιγραφή Είδους
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ 200 τεμαχίων.
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,
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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
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 250 gr με κανόνες υγιεινής σύμφωνα
με τα ISO 9001/14001/22000. Το υπό προμήθεια
χαρτί υγείας πρέπει:
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 3cm
από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολού
στις βάσεις στήριξης.
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΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.
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ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και τιμολογηθεί το αργότερο εως 31
Δεκεμβρίου του 2022.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

