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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2018 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου. (CPV44613800-8) 

 
Σε εφαρμογή της με αρ.πρωτ 3073/05-09-2018 απόφασης του αν. .Διοικητή  

του Νοσοκομείου, το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» θα προβεί 
σε διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση, κατόπιν 
συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, για την ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV 44613800-8) (1.900 κίτρινοι σάκοι με 
1.900 boxes και 500 κόκκινοι σάκοι με 500 boxes) για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη., 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 
3.300,00 συμπ. ΦΠΑ 24%, σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1899α) οικονομικής χρήσης 2019 

Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις (πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή αλλά και τη σχετική βεβαίωση της 
Επιτροπής ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των 
ειδών. Οι κρατήσεις αυτές διέπονται από τους Ν.3580/2007 (άρθρο 3), 
Ν.4072/2012 (παρ. 3, άρθρο 238), Ν.4013/2011 (παρ. 3, άρθρο 4) και 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.4254/2014 και την με αριθ. 



1120/25-4-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη κράτηση. 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. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες, 
της ημεδαπής η αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται µε 
αντίστοιχο µε τη διαγωνιστική διαδικασία, αντικείμενο και πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. 
Οι Προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023422, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος: Μορφοπούλου Μαρία), μέχρι 17-12-2018 και ώρα 
11:00 π.μ. 

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016, 
μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

2. Τα λοιπά δικαιολογητικά (άρθρο 73 και 80 του Ν.4412/2016) θα 

υποβληθούν στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν.4412/2016.  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με τα 
σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016. 

Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα 
για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνει στο Τμήμα και στον χώρο που θα 
υποδειχτεί από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από το αρμόδιο 
όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από το άρθρο 208 
του Ν.4412/2016 όσο και από τις οικείες διατάξεις 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Οι συσκευασίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι απαραίτητες για τη 

συλλογή επικίνδυνων Νοσοκομειακών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για 
αποστείρωση και αποτέφρωση. 

Αφορά την προμήθεια 500 κουτιών (τύπου hospital boxes) κόκκινου 
χρώματος συλλογής μολυσματικών αποβλήτων χωρητικότητας 40L, 500 
πλαστικών σακουλών κόκκινου χρώματος, 1.900 κουτιών (τύπου hospital 
boxes) κίτρινου χρώματος συλλογής μολυσματικών αποβλήτων χωρητικότητας 
40L, και 1.900 πλαστικών σακουλών κίτρινου χρώματος με τις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές: 

Στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box με ενσωματωμένη σακούλα (πλην 
PVC) ανάλογου χρώματος και ενσωματωμένο έλασμα για σφράγισμα του 



περιεχόμενου. Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα και να φέρει λαβές 
ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται. 

Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται κατάλληλο 
απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, 
ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών αποβλήτων. 

Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο 
άνοιγμα του μετά το κλείσιμό του. 

Τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες να είναι κατάλληλες κατά UN. 
Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού 

ή/και επικίνδυνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται.  
Να είναι μιας (1) χρήσεως, κόκκινου και κίτρινου χρώματος και κατάλληλου 

πάχους και υλικού, μη παραμορφωμένες για ασφαλή μεταφορά. 
Να είναι κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους. 
Να είναι τέτοιου υλικού, ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται 

επικίνδυνα αέρια. 
Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.  
Να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/ τμήμα 
/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό 
αποβλήτων. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύει η υπ. αριθ. 62952/5384/16 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 4326 Β/30-12-2016) σχετικά με «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

      Η συντάκτρια    Η Προϊσταμένη Η Προϊσταμένη Δ/νσης   Ο αν. Διοικητής 

Υπ/νη Γρ. Προμηθειών Οικ/κου Τμήματος       Δοικ/κής Υπ/σίας   

 

 

Μαρία Μορφοπούλου Βασιλική Κέφη        Κυριακή Βλαχάκη Δαμιανός Φαφούτης 

  


