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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
με αριθ. 2015-009/ΣΠ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ προμήθεια  «ΣΑΚΟΙ  ΚΑΙ  ΤΣΑΝΤΕΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ»  με  CPV  19640000-4  του  ΠΠΥΥ  2013  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  9.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

.ΚΑΕ: 1381.01

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
2.Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)
3. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα     Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄160/8-8-2014)όπως ισχύει σήμερα.
4.. Του Ν. 3861 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α΄ 112)
Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:
1.  Η  υπ’  αριθμ.  332/24-03-2015  (ΑΔΑ:723646906Ι-ΓΜΒ)   Πράξη  Διοικητή  του  Νοσοκομείου  ορισμού 
επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισμού
2. Το υπ. αριθμ. 4953/27-04-2015 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής Μελέτης
3 την υπ. αρίθμ.Β12/13ΗΣ. ΣΥΝ/26-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την 
οποία  εγκρίνεται  το   πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών και  η  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  τη 
διαδικασία της συλλογής προσφορών
4 Η υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/19-2-2014) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013
5Το υπ.  αρίθμ.  5291/23-10-2014 διαβιβαστικό σημείωμα της Επιτροπής προμηθειών υγείας (Απόσπασμα 
πρακτικού της υπ΄αριθμ. 49/2-10-2014 (θέμα 10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με την «Τροποποίηση του  
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους  2013»)
6. Η υπ. αριθμ. 1159/11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣΟΡ1Ο-ΘΗ3) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας 
και Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2013.
7. το υπ. αριθμ.15589//08-06-2015 έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την αποστολή 
παρατηρήσεων  επί  της  Δημόσιας  Διαβούλευσης  Τεχνικών  Προδιαγραφών  του  προχείρου  ανοικτού 
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  «ΣΑΚΟΙ  ΚΑΙ  ΤΣΑΝΤΕΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» με CPV 19640000-4 του ΠΠΥΥ 2013.
8.Το υπ’αριθμ. πρωτ. 6925/25-02-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το επισυναπτόμενο 
απόσπασμα πρακτικού της υπ’αριθμ.  920/16-02-2016 (θέμα 3ο)  συνεδρίασης της ΕΠΥ αναφορικά με την 
έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας Π.Π.Υ.Υ. 
2013  (σειρά 19),  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  71/13-01-2016  και  19-01-2016  πρακτικό 
τεχνικών προδιαγραφών -τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013
9.  Η με  α/α 418/7-4-2016 (ΑΔΑ:Ω9ΛΔ46906Ι-ΘΘΣ) ανάληψη δαπάνης 
10. τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει στην διενέργεια διαγωνισμού με διαδικασία της έρευνας αγοράς 
και συλλογής προσφορών, για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
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ΑΠΟ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ»  για  την  άμεση  κάλυψη  των  αναγκών  του  Νοσοκομείου  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης  9.000,00 € εννέα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή η  οποία δαπάνη επιμερίζεται σε 8.878,84€ για το Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 63,96,00€ για το 
Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ και 56,58€ για το Κ.Υ.Α.Τ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Ο διαγωνισμός  έχει ενταχθεί στο 
ΠΠΥΦΥ 2013.
 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  26-04-2016 ημέρα Τρίτη   και ώρα 11:00 πμ. και 
τόπος  το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  55134,  Θεσσαλονίκη).  Όσοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο. 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στη  Γραμματεία  (πρωτόκολλο)   του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» , όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 25-04-2016 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.00 μ.μ. ή εφόσον 
αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στη Γραμματεία (πρωτόκολλο)  του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 25-04-2016 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.00 μ.μ..
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα φάκελο ή συσκευασία που  
θα  φέρει  εξωτερικά  την  ένδειξη:  «ΣΑΚΟΙ  ΚΑΙ  ΤΣΑΝΤΕΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» με αριθ. διακήρυξης 2015-009/ΣΠ. «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία  
ή τη γραμματεία». 
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου  ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του  
διαγωνισμού.
3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
δ)  η  επιχείρηση  είναι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της  υποχρεώσεων  όσο  και  των 
υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 
Υπηρεσία.
στ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,  
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής δεν  
είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 
πρόσκληση από επιτροπή αξιολόγησης που θα ορισθεί  μετά από Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.
Η  Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους   φακέλους  των  προσφορών  και  μονογράφει  ανά  φύλλο  το 

περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει  τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  τις  τεχνικές προσφορές και  αξιολογεί  τις 
οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη 
των εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς 
με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες (σύμφωνα με 
το ν. 2672/1998).
Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους  διαγωνιζομένους  επί  των 
υποβληθέντων στοιχείων.
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Σε περίπτωση μη εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων εντός της συμβατικής χρονικής διάρκειας, 
το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν  
αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o υποψήφιος προμηθευτής είναι υποχρεωμένoς να καταθέσει 
έως  την υπογραφή της σύμβασης  εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο  με ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον 
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
Η  ανωτέρω  εγγύηση  επιστρέφεται  στον  αντισυμβαλλόμενο  μετά  την  οριστική  ποιοτική  παραλαβή  της 
υπηρεσίας, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 
των συμβαλλομένων.

Πληρωμή αντισυμβαλλομένου

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει  από την αναθέτουσα αρχή ισχύουν όσα 
αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

1. Σάκοι μαύροι για απορρίμματα αστικού τύπου
Διαστάσεις (cm) Ποσότητα (κιλά) Ελάχιστο βάρος σάκου (gr)

050770000010001 50 Χ 50 300 25

050770000010003 70 Χ 80 2700 40

050770000010006 90 Χ 110 2000 50

2. Σάκοι κίτρινοι για αμιγώς μολυσματικά απόβλητα
Διαστάσεις (cm) Ποσότητα (κιλά) Ελάχιστο βάρος σάκου (gr)

050770000010007 70 Χ 80 350 60

050770000010008 90 Χ 110 300 80

3. Σάκοι κόκκινοι για μολυσματικά – τοξικά απόβλητα
Διαστάσεις (cm) Ποσότητα (κιλά) Ελάχιστο βάρος σάκου (gr)

050770000010009 90 Χ 110 50 80

4. Σάκοι διαφανείς για ανακυκλώσιμα υλικά
Διαστάσεις (cm) Ποσότητα (κιλά) Ελάχιστο βάρος σάκου (gr)

050770000010005 90 Χ 110 18,3 120

5. Σακούλες παντοπωλείου
Διαστάσεις (cm) Ποσότητα (κιλά) Ελάχιστο βάρος σάκου (gr)

050770000011003 27 Χ 30 10

6. Ειδικά χαρτοκιβώτια      
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Ειδικά χαρτοκιβώτια
Για αποτέφρωση

Ποσότητα (τεμ)

050770000010010 27 Χ 30 112 40 λίτρα το κιβωτιο

Β)  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σάκοι μαύροι για απορρίμματα οικιακού τύπου
Οι σάκοι να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκισμό. 
Το υλικό κατασκευής τους (πολυαιθυλένιο  HDPE) να είναι  από ανακυκλωμένο πλαστικό και  ανακυκλώσιμο 
100% ή βιοδιασπώμενο.
Σάκοι κίτρινοι κίτρινες για μολυσματικά απόβλητα
Οι σάκοι να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκισμό.
Οι σάκοι να φέρουν τη σήμανση ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ και το σήμα του βιολογικού κινδύνου
Το υλικό κατασκευής τους να είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό και ανακυκλώσιμο 100% ή βιοδιασπώμενο.
Στο υλικό της σακούλας να υπάρχει 30% για μεγαλύτερη αντοχή της σακούλας
Οι σακούλες όλες να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης  για μεγαλύτερη ασφάλεια
Σάκοι κόκκινοι για μολυσματικά-τοξικά απόβλητα
Οι σάκοι να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκισμό.
Οι σάκοι να φέρουν τη σήμανση ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ και το σήμα του βιολογικού κινδύνου
Το υλικό κατασκευής τους να είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό και ανακυκλώσιμο 100% ή βιοδιασπώμενο, 
κατάλληλο για αποτέφρωση.
Στο υλικό της σακούλας να υπάρχει 30% για μεγαλύτερη αντοχή της σακούλας
Οι σακούλες όλες να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης  για μεγαλύτερη ασφάλεια
Σάκοι διαφανείς για ανακυκλώσιμα υλικά
Το υλικό κατασκευής τους να είναι ανακυκλώσιμο 100% ή βιοδιασπώμενο
Σάκοι παντοπωλείου
Οι σάκοι να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και εφελκυσμό. 
Το υλικό κατασκευής τους (πολυαιθυλένιο  HDPE) να είναι  από ανακυκλωμένο πλαστικό και  ανακυκλώσιμο 
100% ή βιοδιασπώμενο
Ειδικά  χαρτοκιβώτια για αποτέφρωση

♦Να είναι μιας χρήσεως
♦Να είναι κατασκευασμένα από χαρτόνι πρωτογενές ενυσχιμένο, μεγάλης αντοχής
♦Να αντέχουν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας
♦Να αντέχουν αρκετό βάρος χωρίς να παραμορφώνονται .
♦ Να φέρουν εσωτερικό πλαστικό σάκο (πλην PVC) που θα εγγυάται την αδιαπερατότητα του 
υποδοχέα.
♦Να φέρουν το σήμα του μολυσματικού και επικίνδυνου και να υπάρχει γραμμένο με ευδιάκριτο και ανεξίτηλο 
τρόπο η φράση «Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων»
♦Να φέρουν ειδικές ανθεκτικές χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.
♦Να φέρουν ειδικό κλείστρο (ηλεκτρολογικού τύπου) για ασφαλές και σίγουρο κλείσιμο του εσωτερικού 
σάκου.
♦Να παραδίδονται κλειστά με τη σακούλα μέσα
♦Να έχουν τυπωμένη ετικέτα όπου θα μπορεί να γραφεί το τμήμα απ΄όπου προέρχονται τα απόβλητα και 
ημερομηνία παραγωγής τους.
♦ Τα χαρτοκυτία να φέρουν σήμανση και να είναι πιστοποιημένα κατά UN. Να προσκομιστούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά .
♦ Να συνοδεύονται από εξωτερικό πλαστικό σάκο (πλην PVC) κόκκινου χρώματος που θα φέρει τις 
κατάλληλες σημάνσεις, ανάλογα με την κατηγορία των συσκευασμένων αποβλήτων.
♦Ο εξωτερικός σάκος να έχει τυπωμένη ετικέτα που να μπορεί να αναγραφεί το τμήμα από όπου 
προέρχονται τα απόβλητα και η ημερομηνία παραγωγής τους.
♦Κάθε εξωτερικός σάκος να συνοδεύεται από ειδικό κλείστρο (ηλεκτρονικού τύπου), για ασφαλές και σίγουρο 
κλείσιμο.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(cm)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΚΙΛΑ)

ΤΙΜΗ 
ΚΙΛΟΥ(€)

ΚΟΣΤΟΣ 
(€)

ΚΟΣΤΟΣ 
+ΦΠΑ

Σάκοι μαύροι 
απορριμμάτων 
αστικού τύπου

050770000010001 50 Χ 50 285 1,20 342,00
420,66

050770000010003 70 Χ 80 2670 1,20 3.204,00
3.940,92

050770000010006 90 Χ 110 1990 1,20 2.388,00
2.937,24

Σάκοι κίτρινοι 
μολυσματικών 
απόβλητων

050770000010007 70 Χ 80 330 1,60 528,00
649,44

050770000010008 90 Χ 110 300 1,60 480,00
590,40

Σάκοι κόκκινοι 
μολυσματικών – 
τοξικών 
αποβλήτων

050770000010009 90 Χ 110 50 1,60 80,00

98,40
Σάκοι διαφανείς 
για ανακυκλώσιμα 
υλικά

050770000010005
90 Χ 110 18,3 1,90 34,77

42,77
Σακούλες 
παντοπωλείου

50770000011003 27 Χ 30 10 3,30 33,00
40,59

    0,00 0,00
Ειδικά 
χαρτοκιβωτια για 
αποτεφρωση

050770000010010 40λιτρα 112 1,15 128,8

158,42
    0,00 0,00
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 7.218,96  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ  ΦΠΑ  8.878,84

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(cm)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΚΙΛΑ)

ΤΙΜΗ 
ΚΙΛΟΥ(€)

ΚΟΣΤΟΣ 
(€)

ΚΟΣΤΟΣ 
+ΦΠΑ

Σάκοι μαύροι 
απορριμμάτων 
αστικού τύπου

050770000010001 50 Χ 50 5 1,20 6,00
7,38

050770000010003 70 Χ 80 20 1,20 24,00
29,52

050770000010006 90 Χ 110 5 1,20 6,00
7,38

Σάκοι κίτρινοι 
μολυσματικών 
απόβλητων

050770000010007 70 Χ 80 10 1,60 16,00
19,68

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 52,00  

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ με 
ΦΠΑ  

63,96
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ
Σ (cm)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΚΙΛΑ)

ΤΙΜΗ 
ΚΙΛΟΥ(€)

ΚΟΣΤΟΣ 
(€)

ΚΟΣΤΟΣ +ΦΠΑ

Σάκοι μαύροι 
απορριμμάτων 
αστικού τύπου

050770000010001 50 Χ 50 10 1,20 12,00
14,76

050770000010003 70 Χ 80 10 1,20 12,00
14,76

050770000010006 90 Χ 110 5 1,20 6,00

7,38
Σάκοι κίτρινοι 
μολυσματικών 
απόβλητων

050770000010007 70Χ80 10 1,60 16,00

19,68
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 46,00  
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ με 

ΦΠΑ  56,58

   Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της 
εγχώριας  αγοράς  όπως  καταγράφεται  στο  παρατηρητήριο  του  άρθρου  24  του  ν.  3846/2010. 
Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
α.α.

            ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
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