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Α/Α : 37/24-07-2018 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΘΕΜΑ : Προμήθεια ειδών  
 

Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, 
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των πιο κάτω αναφερομένων ειδών, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για συλλογή 
προσφορών και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί 
να είναι υψηλότερη του παρατηρητηρίου τιμών), για την κάλυψη αναγκών για ένα 
(1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη. 

 
 

Α/Α 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΔΑ Διεύθυνση 
Τμήμα 

Α/Α Είδος Υλικού ανά CPV 

 

 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης με 

ΦΠΑ 24% 

Ημερομηνία 

υποβολής 

Προσφορών 

2540/19-
07-2018 
(απόφαση 
διοικητή) 

6ΛΩΩ4690ΩΛ-ΥΕΙ Διαχείρισης 
Υλικών 1 

ειδών καθαριότητας και 
πλαστικών μιας χρήσης 
CPV:19520000-7 

4.650,00 

Έως και 
Δευτέρα  

30-07-2018 
και ώρα 

15:00 
2 

χαρτικών 
CPV:33760000-5 

2.000,00 

 
απορρυπαντικών 
CPV:39831200-8 

294,95 

2 

και απορρυπαντικών 
πλυντηρίου 
CPV:39831210-1 

40,00 

  
Σύνολο 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%  

6.984,95 
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Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει: 
1. την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της, είτε κατασκευάζεται από τον ίδιο είτε όχι.  
2. την αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του εργοστασίου που θα κατασκευαστούν τα προϊόντα. 
3. ότι διαθέτει Πιστοποιητικά σήμανσης πιστότητας CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, ανάλογα με την κατηγορία του 
προϊόντος, με τα οποία πιστοποιείται η καταλληλόλητα και ασφάλεια των 
προϊόντων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του 
κατασκευαστή προς τις διατάξεις της ΔΥ8Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.130648/2009 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-2009) περί της Εναρμόνισης της 
εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14-06-
93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.  

4.  ότι διαθέτει Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή 
ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του 
κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για 
διαφορετικές επιχειρήσεις.  

5.  Όλα τα προς προμήθεια προϊόντα συμμορφώνονται στις προδιαγραφές 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

Παρακαλώ να αποσταλούν προσφορές ηλεκτρονικά στο 
m.morfopoulou@spiliopoulio.gr είτε στο fax: 210 6449951 

 
Τεχνική περιγραφή 

 
Πίνακας ειδών 

ΕΙΔΗ cpv19520000-7                                     (4.650,00 ευρώ 
συμπ. ΦΠΑ)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης 
ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 

500 κιλά 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης 
ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 60Χ80 

700 κιλά 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης 
ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 80Χ100 

500 κιλά 

Σακούλα διαφανής μικρή με χερούλι 20 κιλά 

Ποτήρια πλαστικά Μ.Χ. νερού μεγάλα  5.000 τεμάχια 

Μπολ πλαστικά Μ.Χ. κρέμας 240 γραμ. 15.000 τεμάχια 

Καπάκια για τα μπολ Μ.Χ. 240 γραμ. 15.000 τεμάχια 

Μπολ πλαστικά Μ.Χ. κρέμας 640 γραμ. 10.000 τεμάχια 

Καπάκια για τα μπολ Μ.Χ. 640 γραμ. 10.000 τεμάχια 

Κουτάλια πλαστικά Μ.Χ. 15.000 τεμάχια 

Μαχαίρια πλαστικά Μ.Χ. 5.000 τεμάχια 

Πιρούνια πλαστικά Μ.Χ. 5.000 τεμάχια 

Αλουμινόχαρτο (100m) 50 τεμάχια 

Σύρμα σπιράλ χοντρό ανοξείδωτο κουζίνας  (σε σχήμα 
φωλιάς)  

200 τεμάχια 

Γαντία κουζίνας M L 100 τεμάχια 
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ΣΥΝΟΛΟ   

ΕΙΔΗ cpv33760000-5                            (2.000,00 ευρώ 
συμπ. ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Χειροπετσέτες 500 γρ.  1.500 τεμάχια 

Χαρτί W.C. 500 γρ. /τεμ 800 τεμάχια 

Χαρτοπετσέτες φαγητού 100φ. (από λευκασμένο 
πρωτογενή χημικό πολτό 100%(με απόκλειση ±10%).Σε 

συσκευασία  με πλαστικό περίβλημα. 

300 τεμάχια 

ΣΥΝΟΛΟ   

ΕΙΔΗ cpv39831200-8                                (294,95 ευρω 
συμπ. ΦΠΑ) ππυυ2015 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Υγρό σαπούνι χεριών με ουδέτερο ΡΗ 6-7 σε 
συσκευασία του 1 λίτρου 

100 τεμάχια 

Λευκαντικό και απολυμαντικό με βάση το χλώριο 
(τύπου χλωρίνης), σε συσκευασία των 2 λίτρων και να 

αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 

χρήσης, ιδηγίες χρήσεις, οδηγίες προφύλαξης και 
αρ.άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

100 τεμάχια 

Υγρό καθαρισμού πιάτων στο χέρι σε συσκευασία 13 
κιλών 

20 τεμάχια  

Πράσινο σαπούνι σε πλακες 25 τεμάχια  

ΣΥΝΟΛΟ   

ΕΙΔΗ cpv39831210-1                                (40,00 ευρώ συμπ. 
ΦΠΑ) ππυυ2012 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών σε 
συσκευασία 20 λίτρων  

1 τεμάχια 

Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών σε 
συσκευασία 20 λίτρων  

1 τεμάχια 

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

Οι παραπάνω αναγραφόμενες ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση 
των αναγκών του Νοσοκομείου ,σύμφωνα με την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών 
κατά τα προηγούμενα έτη. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των 
ειδών.  

Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. 
και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007.  

Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/2012 
άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του 



άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 
3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.  

Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 8%.  

Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και 
κρατήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η 
εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.   

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει 
το Νοσοκομείο. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία, με 
έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή  

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκεια ενός (1) έτους 
και δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη 


