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Παράρηημα 1 : Αναλσηικές Προδιαγραθές Προμήθειας 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΙΣΒ) για ηην 

«Προμήθεια Ειδών Προζωπικής Τγιεινής» 

Αρ. Πρωτ. : 58/ΧΕΝΙΑ/ 24-05-2016 
 

 

Α) Σετνικές Προδιαγραθές 

 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη οπωζδήποηε λα ιάβνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ηα εμήο: 

1. Η πνζόηεηα ησλ εηδώλ είλαη ενδεικηική θαη δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ 

ηνπ έξγνπ (π.ρ. αύμεζε/ κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εμππεξεηνύκελσλ ζηε δνκή). Ελ 

πξνθεηκέλσ, νη πνζόηεηεο αθνξνύλ είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο γηα ηελ θάιπςε πεξίπνπ 32 

εβδομάδων ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο θηινμελίαο πξνζθύγσλ. 

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο 

(Σκήκαηα Α’ - Γ’) ή γηα κέξνο απηήο (Σκήκα ή/θαη νξηζκέλσλ πιηθώλ ησλ ηκεκάησλ). ε θάζε 

πεξίπησζε όκσο, ζα πξέπεη ε Πξνζθνξά ηνπο θαη ηα είδε πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηήλ λα 

είλαη ρσξηζκέλε αλά Σκήκαηα, ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ. 

3. Όια ηα πξντόληα ζα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη λα θέξνπλ εηηθέηα αλαγλώξηζεο.  

4. Όια ηα πξντόληα ζα πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηα ζηα Ειιεληθά ή/ θαη ζηα Ειιεληθά όπνπ ζα 

αλαγξάθνληαη ε θξάζε “καθξηά από παηδηά”, ην ηειέθσλν ηνπ Κέληξνπ Δειεηεξηάζεσλ θαη ν 

ππεύζπλνο γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά. 

5. Όια ηα πξντόληα ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιή, ζύκθσλα κε  ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

6. Γηα όια ηα είδε αλεμαηξέησο είλαη ππνρξεσηηθή ε σποβολή πιζηοποιηηικών ποιόηηηας (CE, 

ISO 9001, 2000,  HACCP) ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Αθνινπζνύλ νη αλαιπηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ εηδώλ αλά Σκήκα. 

 

 

ΣΜΗΜΑ Α’ : ΔΙΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ 

 

α/α Δίδος Προδιαγραθές Δίδοσς 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Τγξό ζαπνύλη 

ρεξηώλ   

- Τγξό ζαπνύλη ρεξηώλ άξηζηεο πνηόηεηαο 

- Αξσκαηηθό θξεκνζάπνπλν, θηιηθό πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

- σζκεσαζία: Σππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία ζε 

πιαζηηθό κπηηόλη, 4 ή 5 ιίηξσλ 

- Εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζπζηαηηθά, ην βάξνο, ε πξνέιεπζε θαη νη 

πξνθπιάμεηο 

200 Λίηξα  

2. θνπγγάξη κπάληνπ 

(ζώκαηνο) 

- Με αλνηθηνύο πόξνπο  

- Αληηβαθηεξηδηαθό  

- Ποιόηηηα : Πνιπεζηέξα.  

- Γιαζηάζεις : 12,5Υ16,5 εθ. πεξίπνπ  

 

1.500 

Σεκάρηα  

3. Οδνληόθξεκα - Οδνληόθξεκα γηα ελήιηθεο θαη παηδηά  

- σζκεσαζία ησλ 75 ml.  

- Πξνηηκνύληαη νη νηθνλνκηθέο ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο 

ζα αλαγξάθνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ρξήζεο 

πξνέιεπζεο – πξνθύιαμεο- εκεξνκελία ιήμεο 

1.500 

Σεκάρηα  

4. Οδνληόβνπξηζα  - Ποιόηηηα: Απιή, κε λάηινλ ίλεο, καιαθή 

- σζκεσαζία: Αηνκηθή & Αεξνζηεγήο  

3.000 

Σεκάρηα 
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α/α Δίδος Προδιαγραθές Δίδοσς 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

5. ακπνπάλ  - ακπνπάλ γηα όινπο ηνπο ηύπνπο καιιηώλ  

- σζκεσαζία : Πιαζηηθό κπνπθάιη ησλ 4 ιίηξσλ 

800 Λίηξα 

6. Αθξόινπηξν - Αθξόινπηξν ζώκαηνο ζε δηάθνξα αξώκαηα  

- σζκεσαζία : Πιαζηηθή ησλ 4 ιίηξσλ. 

- ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ε 

πξνέιεπζε. 

800 Λίηξα 

7. απνύλη  - Απιό ζαπνύλη πξάζηλν  

- σζκεσαζία : Πιαζηηθή ησλ 6 ηεκαρίσλ 

6.000 

Σεκάρηα 

(ζαπνύληα) 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β’ : ΔΙΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ / ΥΑΡΣΙΚΑ  

 

α/α Δίδος Προδιαγραθές Δίδοσς 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Υαξηί πγείαο   - Ποιόηηηα : 100% ιεπθαζκέλν ρεκηθό πνιηό, 2 

θύιισλ 

- Βάρος : 500 γξακκ. / ξνιό 

- Υρώμα : Λεπθό 

- σζκεσαζία : Επαγγεικαηηθή. ε θαηάιιεια 

ηππνπνηεκέλε πιαζηηθή ζπζθεπαζία 12 ξνιώλ, ζηελ 

νπνία εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε. 

- Πηζηνπνίεζε ISO 

3.600 

Σεκάρηα 

(Ρνιά) 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ’ : ΔΙΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ / ΠΑΝΔ – ΔΡΒΙΔΣΔ  

 

α/α Δίδος Προδιαγραθές Δίδοσς 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

1. Πάλεο γηα 

λενγέλλεηα κσξά 

βάξνπο 2-5 θηιώλ 

- Με δηπιό απνξξνθεηηθό ππξήλα γηα ζηεγαλόηεηα 

θαη πξνζηαζία  

- ύζηεκα ηαηληώλ δεζίκαηνο θαη ειαζηηθά πιατλά, 

γηα πξνζηαζία από δηαξξνέο  

- Από πιηθό πνπ «αλαπλέεη» θαη δεκηνπξγεί κηα 

επράξηζηε αίζζεζε ζην κσξό, βνεζώληαο ην δέξκα 

ηνπ λα δηαηεξείηαη θπζηθά πγηέο θαη καιαθό, 

προζοτή όρη από πιαζηηθό.  

- σζκεσαζία : ζα θαζνξίδεηαη επαθξηβώο από ηνλ 

πξνκεζεπηή, ελώ ζα δίλεηαη ηηκή αλά πάλα θαη ηηκή 

αλά ζπζθεπαζία. 

2.000 

Σεκάρην 

(Πάλα) 

2. Πάλεο γηα κσξά  

βάξνπο 4-25 θηιώλ 

- ύζηεκα ζηεγαλόηεηαο, πνπ λα απνξξνθά ηελ 

πγξαζία γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά  

- Μαιαθέο θαη θαξδηέο ηαηλίεο γηα εθαξκνγή, 

θξαηώληαο ηελ πάλα ζηαζεξή  

- Από πιηθό πνπ «αλαπλέεη» θαη δεκηνπξγεί κηα 

επράξηζηε αίζζεζε ζην κσξό, βνεζώληαο ην δέξκα 

ηνπ λα δηαηεξείηαη θπζηθά πγηέο θαη καιαθό, 

προζοτή όρη από πιαζηηθό  

- Ειαζηηθά πιατλά, γηα πξνζηαζία από δηαξξνέο. 

- σζκεσαζία : ζα θαζνξίδεηαη επαθξηβώο από ηνλ 

4.000 

Σεκάρην 

(Πάλα) 
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α/α Δίδος Προδιαγραθές Δίδοσς 
Δνδεικηική 

Ποζόηηηα 

πξνκεζεπηή, ελώ ζα δίλεηαη ηηκή αλά πάλα θαη ηηκή 

αλά ζπζθεπαζία.  

- Να δίλνληαη ηηκέο γηα ηα ελδηάκεζα κεγέζε πνπ 

δηαζέηεη ν πξνκεζεπηήο 

3. Γπλαηθείεο εξβηέηεο  - Λεπηέο ζεξβηέηεο κε θηεξά 

- Τθαζκάηηλν θάιπκκα βακβαθηνύ, γηα πγηεηλή 

πξνζηαζία ρσξίο εξεζηζκνύο 

- Ειεγκέλεο γηα απνπζία βιαβεξώλ νπζηώλ 

- Μέγεθος : Καλνληθό (Normal) 

- σζκεσαζία : 10-12 ηεκ.  

300 Σεκάρηα 

(ζπζθεπαζία) 

4. Γπλαηθείεο εξβηέηεο  - Λεπηέο ζεξβηέηεο κε θηεξά 

- Τθαζκάηηλν θάιπκκα βακβαθηνύ, γηα πγηεηλή 

πξνζηαζία ρσξίο εξεζηζκνύο 

- Ειεγκέλεο γηα απνπζία βιαβεξώλ νπζηώλ 

- Μέγεθος : Super Plus  

- σζκεσαζία : 10-12 ηεκ. 

300 Σεκάρηα 

(ζπζθεπαζία) 

5. Τπνζέληνλα κίαο 

ρξήζεο  

- 100% αδηάβξνρα ππνζέληνλα κηαο ρξήζεο  

- Με πθαζκέλν ύθαζκα, ππεξ-απνξξνθεηηθά 

- Γιαζηάζεις: 60 Υ 90 

- σζκεσαζία: 20 ηεκ. ή άιιε πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο από ηνλ πξνκεζεπηή 

300 Σεκάρηα 

(ππνζέληνλν) 

 

 

 

Β) Αποδεκηοί Σρόποι σζκεσαζίας για ηη μεηαθορά ή/ και αποθήκεσζη 

 

Ο θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε ζαθήλεηα λα δειώλεη ηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο ηνπ 

θάζε πξνζθεξόκελνπ είδνπο. Η ζπζθεπαζία ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα θέξεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Η αηνκηθή ή άιιε ζπζθεπαζία θάζε είδνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ πιηθνύ θαηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

θαηακέηξεζε απηήο.  

2. Εθόζνλ ε ζπζθεπαζία δελ ζα είλαη αηνκηθή, ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε ησλ ηεκαρίσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ.  

3. Η θεληξηθή ζπζθεπαζία (θνύηεο κεηαθνξάο) ζα πξέπεη λα είλαη θαηά είδνο, ελώ ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ζην εμσηεξηθό ηεο πεξίβιεκα ηα είδε θαη ηα ηεκάρηα πνπ πεξηιακβάλνληαη.  

 

 


