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ΘΕΜΑ 

 

 

 
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια « ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» 

για τις ανάγκες των κλινικών και των Μαγειρείων του Νοσοκομείου, με CPV 

34928480-6 , συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 3.000,00 €   
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσότητα τριάντα (30) τεμάχια και  με κριτήριο 

ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής(χαμηλότερη τιμή)» Φ 04 /18 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

 

  Έχοντας υπόψη: 

1.  Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού  Συστήματος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

2. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 

3.Τον Ν.4412/8-8-16(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών  [προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]. 

4 Την υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 

όπως ισχύει. 

5. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στο 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ 

/19.05.2016) 

6. Τις  με Α.Π. 17109/20-11-2015 Προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών».  

7.Το υπ’ αριθμ. έγγραφο της Προϊσταμένης Επιστασίας και της Προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής 

για την αναγκαιότητα τοποθέτησης κάδων στους χώρους εστίασης, αφού στο σύνολό τους οι 

υπάρχοντες είναι προβληματικοί. 

8. Την υπ. αρ. 103/25-1-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

       Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά 

για την προμήθεια «κάδων απορριμάτων» για τις ανάγκες τμημάτων και  κλινικών του Νοσοκομείου, 

με CPV 34928480-6, ποσότητα τριάντα   (30)  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 3.000,00 €   

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη, 

{προσφορά  για τον υπ’ αριθμ. 4/2018 «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια 

«ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες  των  κλινικών και των μαγειρείων του 

Νοσοκομείου, με CPV 34928480-6, συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 3.000,00 €   

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ποσότητα 30 τεμαχίων,  για την κάλυψη των αναγκών 

του Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι 

την Τετάρτη 07-03-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2088715. 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.  Οι 

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

2. Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική 

προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:  

2.1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς β) τα προσφερόμενα 

είδη ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2. Τεχνική προσφορά στην οποία θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κάδων, 

σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. . 

2.3. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή του 

προσφέροντος ανά τεμάχιο ,για την εν λόγω προμήθεια. 

3. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την προμήθεια των ειδών θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων που παρέχονται στον 

προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 

4. Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια  δεν δύναται να υπερβεί το 

ποσό των 3.000,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

6. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών.  

7. Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια με την υπογραφή της σύμβασης θα 

προσκομίσει  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής , από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης της προμήθειας των κάδων  είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις .     

8. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ και μετά την πλήρη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

της υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιείται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας προς 

τούτο επιτροπής και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 

9. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

στην διαδρομή www.hippocratio.gr  Τμήμα Προμηθειών  Διαγωνισμοί. 

http://www.hippocratio.gr/
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10. Ορίζονται ως Επιτροπή Διενέργειας οι παρακάτω υπάλληλοι: 

 

1. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

2.  ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ    ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 

3.  ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  

1. ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΙΣΤ.Τ, ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

2. ΚΑΓΙΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ  

3. ΒΑΣΣΙΟΥ ΝΙΚΗ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                             Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

  

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υλικό κατασκευής Πλαστικό 

Χωρητικότητα Πενήντα έως ογδόντα λίτρα ( 50-80 lt) 

Σχήμα • Κύλινδρος ( στρογγυλό σχήμα) 

• Τετράγωνο ή ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ( τετράγωνο ή ορθογώνιο 
σχήμα ) 

Μέγεθος Κατάλληλος:  

• Για επιδαπέδια χρήση 

• Για στενούς χώρους 

Χρώμα κάδου -Σκούρο ( αποκλεισμός λευκού, ζαχαρί κ.ο.κ) 
-Χρωματική κωδικοποίηση για το διαχωρισμό των αποβλήτων (διαφορετικά 
χρώματα κάδων). Θα συνεκτιμηθεί ανάλογη δυνατότητα. 

Σχεδιασμός καπακιού Καπάκι που εφαρμόζει καλά και κλείνει ερμητικά ( φυλάκιση οσμών) 

Άνοιγμα καπακιού Με ποδοκίνητο μηχανισμό ( ποδοπετάλ) 

• Η υποδοχή ποδός (πετάλ) θα πρέπει να είναι ικανού μεγέθους για 
ευκολία στη χρήση 

• Η λειτουργία του μηχανισμού να είναι αθόρυβη 

• Η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική 

Βάση Αντιολισθητική βάση, για να μην μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για να 
προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές 

Επιφάνειες • Παρέχουσες ευκολία στον καθαρισμό και την απολύμανση 

• Ανθεκτικές στα νοσοκομειακά καθαριστικά και απολυμαντικά 

Χειρολαβή Για διευκόλυνση του χρήστη στη μεταφορά του κάδου: θα συνεκτιμηθεί η 
ύπαρξη της 

Γενικός σχεδιασμός κάδου Εργονομικός που συνδυάζει αισθητική κομψότητα και ευκολία στη χρήση και 
στον καθαρισμό 

Γενική κατασκευή κάδου Ανθεκτική, στιβαρή, εξαιρετικά συμπαγής, για επαγγελματική χρήση 

Δελτίο προϊόντος    Θα κατατεθεί δελτίο με την αναλυτική περιγραφή και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές του κάδου: Φωτογραφία, υλικό κατασκευής 
(ακριβές), διαστάσεις, εγγυήσεις, διαστάσεις σακούλας προς χρήση κ.λπ 
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