
 1 

                                                                      
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI 
   KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    
    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ 
 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
       «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»                                                                                           ΑΘΗΝΑ        10/06/2020 
   ΔΙOIΚΗΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
   ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/ΝΣΗ : I.Δραγούμη 5 
ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες :  Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗ – Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
Τηλέφωνο:  210 7240044                                                
FAX: 210 7265249     

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
2/2020 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(CPV 44617100-9) 
 

Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός» 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
2. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
3. Την με ημερομηνία 09/03/2020  αίτηση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού για την 

προμήθεια  ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για ένα έτος. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4298/10-06-2020 Απόφαση Διοικητή 
 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σε κλειστό 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για ένα έτος», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 10.242,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος 
του ΚΑΕ 1381 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού Έτους 2020 και 2021. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 11:00 πμ στο χώρο του 
Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας 
επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ. 
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1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω 
στοιχεία: 

1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
2. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας. 
3. Τον αριθμό της πρόσκλησης. 
4. Την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών. 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail). 

 
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή: 
 
Α.  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει: 
Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς.  

2. Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση 
τεχνικές απαιτήσεις. 

 
Β.  «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
πρόσκληση, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ο 
φάκελος αυτός περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς. 
 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να έχουν τις απαιτούμενες άδειες 
κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά. 
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δε μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς. 
 
Γ.  «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 

 Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 

 Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με τις τιμές και τους 
αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου -www.epromy.gr- όπως αυτές είναι 
καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς στο παρατηρητήριο τιμών, θα 
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. 

 Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται. 
 Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος  είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και θα δοθούν  απαραίτητα ανά είδος αλλά και συνολικά. (Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των 
ειδών). Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ. 

 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τον αύξοντα και τον κωδικό 
αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτοί 
καθορίζονται στη πρόσκληση. 

 
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της 
ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
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Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 
προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. 
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.  
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε 
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 
έννοιας τους. 
 
1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Η κατάθεση δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών είναι υποχρεωτική. Τα δείγματα θα πρέπει να 
φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και 
τον αύξοντα και τον κωδικό αριθμό είδους. 
 
2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της 
Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις 
τιμές της κατακύρωσης.  
 
3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρωτέου ποσού 
ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρωτέου ποσού 
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% επί της συνολικής 
καθαρής αξίας 
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 
ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί Α.Ε.Π.Π. 
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επί κρατ. ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 
 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έπειτα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των 
απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος. 
 
4 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που 
συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 
μεταφορικό μέσο και δαπάνη του προμηθευτή  και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Χρόνος 
παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία. 
 
5 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 5.000,00 
ΕΥΡΩ. 
 
6 Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον 
ίδιο χώρο. 
 
7 Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί προμηθειών. 
 
8 Ισχύς προσφοράς 90 μέρες.   
 
9 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η κείμενη σχετική νομοθεσία.. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ  
οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων» και ειδικότερα: 
1. Τα χαρτοκιβώτια (εξωτερική συσκευασία) πρέπει να είναι από ανθεκτικό χαρτόνι τριών φύλλων 
που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μολυσματικών απορριμμάτων (αδιαπερατότητα, 
στεγανότητα) και να φέρουν το κόκκινο χρώμα. 
2. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι χωρητικότητας 20 lt  και 40lt. 
3. Στα χαρτοκιβώτια να υπάρχει: 
α) εσωτερικά μονή πλαστική κόκκινη σακούλα της οποίας το πάχος και η μηχανική αντοχή θα 
εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. 
β) εξωτερικά (για να περιέχεται το χαρτοκιβώτιο ολόκληρο) μονή πλαστική σακούλα που: 
 να έχει βαθύ κόκκινο χρώμα 
 να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρούν τα χαρτοκιβώτια 
 να φέρει ειδική σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα του βιολογικού 
κινδύνου 
4. Η πλαστική σακούλα να είναι από συνθετικό υλικό (πλην PVC), χρώματος κόκκινου. Το 
μέγεθος της να είναι τέτοιο που να επιτρέπει την σταθερότητα της επί του χαρτοκιβωτίου ώστε να 
μένει ανοιχτή κατά τη χρήση της. Να φέρει ενσωματωμένο έλασμα (π.χ. πλαστικό 
αυτοασφαλιζόμενο κορδόνι) για τη σφράγιση του περιεχομένου της σακούλας. 

5. Το άνοιγμα και η συναρμολόγηση του χαρτοκιβωτίου να είναι εύκολη στη χρήση χωρίς την 
προσθήκη πρόσθετων υλικών (π.χ. ταινία). Να ανοίγει αυτόματα με μία μόνο κίνηση όπως 
και ο πάτος του. 

6. Επίσης να αναγράφονται οι οδηγίες για το άνοιγμα και το κλείσιμο τους πάνω στο 
χαρτοκιβώτιο στα Ελληνικά 

7. Η βάση του χαρτοκιβωτίου να είναι ανθεκτική και σταθερή, ώστε να διασφαλίζεται η 
ακεραιότητα του και να παρεμποδίζεται ο διασκορπισμός του περιεχόμενου. 
8. Τα χαρτοκιβώτια να φέρουν εξωτερικά το διεθνές σήμα του βιολογικού κινδύνου και 
επικίνδυνου και ο όρος ≪Επικίνδυνα Απόβλητα≫ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Τέλος να φέρουν 
ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία Στην 
εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβώτιων  θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός UN 3291, το διεθνές 
σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. 
θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων. 
9. Τα χαρτοκιβώτια να φέρουν ανθεκτικές χειρολαβές που θα είναι ικανές να κρατήσουν το βάρος 
ενός γεμάτου κουτιού, ώστε να προστατεύεται το προσωπικό από επαφή με το περιεχόμενο και να 
κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα του κουτιού μετά το κλείσιμο του. 
10. Τα χαρτοκιβώτια να προσφέρονται σε συσκευασία που να διευκολύνει την αποθήκευση τους 
(ευσταθή, να στοιβάζονται εύκολα και να είναι ασφαλή κατά τη μεταφορά και σε ενδεχόμενη 
πτώση). 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  20 ΛΙΤΡΩΝ 

440 τεμάχια 

2 
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  40 ΛΙΤΡΩΝ 

8.400 τεμάχια 
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11.  Μεταξύ του χαρτοκιβωτίου και της εσωτερικής σακούλας πρέπει να παρεμβάλλεται κατάλληλο 
απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά 
τυχόν διαφυγές υγρών απόβλητων, 
12.  Όλα τα υλικά να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
13.  Χαρτοκιβώτια μολυσματικών απορριμμάτων 20 lt : τεμάχια 440 και 40lt: τεμάχια 8.400.     
 
 
 

 
 
                                                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  O ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
                                                                                    
 
                                                                                     
                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  
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