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Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 25-11-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.:Μ. Καραφέρη
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210-6426319
e-mail: supplies-dept@hospital-elena.gr

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25039

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

Νοσοκομείο Φιλικό Προς
Τα Βρέφη
Baby Friendly Hospital
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και σάκων
απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1)
έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16
Το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ», άρθρο 118
2.

Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

3.

Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019), άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του
Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

4.

Το Ν.4542/2018 άρθρο τέταρτο, «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας»
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5.

Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/16 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), για
την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σακών απορριμμάτων, για την κάλυψη
των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
18.489,75 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

6.

Τον κωδικό CPV 39224300-1 της κωδικοποίησης είδους, βάση της ισχύουσας
Κοινοτικής Οδηγίας

7.

Τον ΚΑΕ 1381 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, από τον οποίο
θα καλυφθεί η δαπάνη

8.

Την υπ’ αρ. 26/49/17-11-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, δια της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας

9.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 1810/0

10. Αριθμός Δέσμευσης: 62Δ346904Ε-ΖΟΖ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, για την
προμήθεια ειδών καθαριότητας και σακών απορριμμάτων για την κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.489,75
Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και τα
παραρτήματά της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραμματεία του
Νοσοκομείου στον
4ο όροφο του Γ’
Κτιρίου (Σχολής
Μαιών)

ΛΗΞΗ
06/12/2021
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

07/12/2021
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 09:00 π.μ.

Αμφιθέατρο
Κτιρίου Α
(Παλαιό Κτίριο του
Νοσοκομείου)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα
καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
Άρθρο 1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
Οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν.
4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών
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των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόμενα στο
Μέρος Β'.
Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή,
για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών
φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
(άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Γενική Παρατήρηση:
Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφά τους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

Άρθρο 2o. Ισχύς προσφορών
Η προσφορά θα ισχύει για τρείς (3) μήνες
διαδικασίας

από την ημερομηνία διενέργειας της

Άρθρο 3o. Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Γραμματεία του Νοσοκομείου στον 4ο όροφο του
Γ’ Κτιρίου (Σχολής Μαιών), το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 06-12-2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14.00 μ.μ.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν
παραλαμβάνονται και επιστρέφονται
Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές
και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Οι προσφορές από τους συμμετέχοντες κατατίθενται ως εξής:
- Δικαιολογητικά συμμετοχής Επί Ποινή Απόρριψης,
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θα
δηλώνονται τα κάτωθι:
1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73
και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται
από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. ii. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η
προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
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-

Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης
Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος
παράδοσης των ειδών

-

Οικονομική προσφορά
α) Για κάθε είδος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης,
πρέπει να δοθεί προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής ανά είδος
Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο της προμήθειας ή ανά
κατηγορία προμήθειας, εφόσον αυτή επιμερίζεται σύμφωνα με την
παρούσα, χωρίς Φ.Π.Α.
Επί της υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρονται
οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν.3846/2010 άρθρο 24 και
Ν.3918/2011 άρθρο 13) εκάστου προσφερόμενου είδους (εφόσον
υπάρχει), κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.
β) Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής
προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή
γ) Επιπλέον, οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους
κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη
σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση
δ) Τα προσφερόμενα είδη τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική
προσφορά θα έχουν απόλυτη αντιστοιχία με τα νούμερα των
καταστάσεων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α' της
παρούσας
Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται
αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι προμηθευτές μαζί με την
κατάθεση της προσφοράς υποχρεούνται για κάθε είδος να καταθέσουν και σχετικό
δείγμα.
Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη συνιστά την Απόρριψη της
προσφοράς για τα είδη αυτά.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα είδος έχει και υποκατηγορίες (π.χ
διαφορετικές διαστάσεις), θα κατατίθεται δείγμα για την μία υποκατηγορία από
τις συνολικά ζητούμενες.

Άρθρο 4ο. Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κατά την οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα της παρούσης Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, ήτοι την 07-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ένα στάδιο ως εξής:
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- Η επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές
προσφορές, και τέλος αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό για τη
διαγωνιστική διαδικασία, με πρόταση για την ανάθεση της προμήθειας στο πρώτο
μειοδότη ανά είδος.

Άρθρο 5ο. Αιτίες απόρριψης προσφοράς
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία
ή/και αιρέσεις
 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικής διαδικασίας εξομοιώνεται με
αντιπροσφορά
 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους
τμήματα της προμήθειας
 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά
κεφάλαια της παρούσης
 αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της
παρούσης
 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 άρθρα 88 και 89
 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας
Πρόσκλησης
 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Πρόσκλησης
Aρθρο 6ο. Αξιολόγηση διαγωνισμού
Η επιλογή του αναδόχου - ων θα γίνει βάση της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς
Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται
κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 90
Άρθρο 7ο. Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης
1.
Η Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας γίνεται από την Αναθέτουσα
Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Μετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης, συντάσσεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει
όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης
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2.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα
Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να
υπογράψει τη Σύμβαση άμεσα από την επίδοση της πρόσκλησης
3.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον αμέσως
επόμενο μειοδότη για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια
διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που
προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη
Σύμβαση
4.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι
υποχρεωμένος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16,
από την
ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/16 (έτσι όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17):
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
β. Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ.
2β. του άρθρου 80 του Ν.4412/16)
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 80 του
Ν.4412/16)
δ. i Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του
Ν.4412/16).
δ. ii. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τη βεβαίωση έναρξης εργασιών
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 άρθρο 105
Άρθρο 12ο. Γενικά
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις
του Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
Η Διοικήτρια
του Νοσοκομείου
Δρ. Ευαγγελία Δ. Παππά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

EIΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Α/Α

Κωδικός
Νοσοκομείου

1

1

2

65

Περιγραφή Είδους

Αλουμινόχαρτο των 30 μέτρων

Απορρυπαντικό καθαριστικό τζαμιών
με βαλβίδα ψεκαστή
σε δοχεία 500 ml έως 1 lt

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Προϋ/μενη
δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Τεμάχια

100

1,70

170,00

Λίτρα

30

0,55

16,50

Λίτρα

300

0,64

192,00

Λίτρα

120

0,75

90,00

Λίτρα

120

1,38

165,00

Λίτρα

120

1,05

126,00

Μονάδα
Μέτρησης

Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

3

50

Απορρυπαντικό υγρό σαπούνι για
πλύσιμο πιάτων στο χέρι,
σε δοχεία 10 έως 15 λίτρων
Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

4

5550305

Απορρυπαντικό υγρό σαπούνι για
πλύσιμο πιάτων στο χέρι,
σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων
Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

5

443

Απορρυπαντικό υγρό κρεμοσάπουνο
σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων
Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

6

581

Απορρυπαντικό υγρό στεγνωτικόγυαλιστικό για πλυντήριο πιάτων
σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων
Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας
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7

54

Απορρυπαντικό υγρό σαπούνι για
πλύσιμο πιάτων στο πλυντήριο
πιάτων,
σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων

Λίτρα

120

0,88

105,00

Λίτρα

25

0,78

19,50

Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

8

6

Απορρυπαντικό σκόνη για καθαρισμό
επιφανειών,
σε δοχεία 500 ml έως 1 lt
Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

9

9054282

Υγρό καθαριστικό - αρωματικό για
wc 1 (ενός) λίτρου

Λίτρα

100

6,00

600,00

10

9054281

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης για
πατώματα (ενός) λίτρου

Λίτρα

312

3,90

1.216,80

11

374

Γάντια κουζίνας medium

Ζεύγη

50

0,52

26,00

12

12

Γάντια κουζίνας large

Ζεύγη

60

0,52

31,20

13

375

Γάντια κουζίνας small

Ζεύγη

20

0,52

10,40

Κουταλάκια βιοδιασπώμενα PLA
16 εκ. μιας χρήσεως
(κομπόστας)
ατομικά συσκευασμένα σε σελοφάν

Τεμάχια

20.000

0,06

1.100,00

14

9054443

15

23

Ξυριστικές μηχανές medical
διπλής κοπής
(ως δείγμα νοσοκομείου)

Τεμάχια

2.000

0,33

660,00

16

24

Πιάτα ρηχά βιοδιασπώμενα μιας
χρήσης

Τεμάχια

100

0,06

5,60

17

9054327

Πανιά καθαρισμού 37χ24
σε διάφορα χρώματα

Τεμάχια

50

0,70

35,00

18

20

Μεμβράνη διαφανής σελοφάν
σε συσκευασία 100 μέτρα

Τεμάχια

15

1,35

20,25

19

9054444

Ποτήρια βιοδιασπώμενα 240ml
μιάς χρήσης

Τεμάχια

20.000

0,04

840,00

20

32

Μέτρα

1.000

0,40

400,00

Ρολά νάυλον επιστρώσεως χονδρά
σε συσκευασία των 100 μέτρων
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21

37

Σακουλάκια χάρτινα αδιάβροχα
σε συσκευασία του ενός (1) kgr

Κιλά

170

2,20

374,00

22

33

Σακουλάκια χάρτινα 1/8
για μπιμπερόν αδιάβροχα

Κιλά

20

2,20

44,00

23

35

Σακουλάκια χάρτινα 250 γραμμάρια
(1/4)
για καμέλιες
αδιάβροχα και
στενόμακρα

Κιλά

170

2,20

374,00

24

38

Σακούλες λευκές
2 κιλών
αδιάβροχες

Κιλά

100

2,20

220,00

25

9054311

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές
πράσινες
βάρους 450 γραμμάρια

Τεμάχια

300

3,00

900,00

26

9054312

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές
κόκκινες
βάρους 450 γραμμάρια

Τεμάχια

200

3,00

600,00

27

57

Σκούπες με κοντάρι πλαστικές
οικιακής χρήσης

Τεμάχια

20

1,60

32,00

28

403

Σφουγγαρίστρες χωρίς κοντάρι

Τεμάχια

20

0,89

17,80

29

61

Σύρμα χονδρό λεβήτων

Τεμάχια

60

0,12

7,20

30

60

Σύρμα ψιλό για κρυσταλλοποίηση
(όχι δίσκος)
430mm

Τεμάχια

2

3,00

6,00

62

Σφουγγάρια κουζίνας
τύπου scotch brite
με σκληρή φίμπρα πράσινα-κίτρινα
μεγάλα (διαστάσεων 10χ15)
περίπου.
Nα είναι κατάλληλα για σκληρές
εργασίες στην αποστείρωση.

Τεμάχια

400

0,25

100,00

32

9054310

Σφουγγάρια κουζίνας
τύπου scotch brite
με σκληρή φίμπρα κόκκινα-άσπρα,
(διαστάσεων 10χ15) περίπου.
Nα είναι κατάλληλα για σκληρές
εργασίες.

Τεμάχια

200

0,26

52,00

33

63

Σφουγγαρόπανα επαφής μεγάλα Νο3
υφασμάτινα

Τεμάχια

20

0,42

8,40

31

Σελίδα 9 από 24

ΑΔΑ: ΩΗΡΧ46904Ε-272

34

9054392

Τσόχες για κρυσταλλοποίηση
κόκκινες Νο 23
για περιστροφική μηχανή

Τεμάχια

10

8,00

80,00

35

9054391

Τσόχες για κρυσταλλοποίηση μαύρες
Νο 23
για περιστροφική μηχανή

Τεμάχια

10

8,00

80,00

36

379

Κοντάρια αλουμινίου για
επαγγελματικές σφουγγαρίστρες
διαμέτρου 23mm και ύψους 145 cm

Τεμάχια

6

6,50

39,00

37

68

Φόρμες αλουμινίου μακρόστενες
ρηχές

Τεμάχια

3.000

0,07

210,00

38

67

Φόρμες αλουμινίου μικρές τάρτας
στρογγυλές

Τεμάχια

20.000

0,04

720,00

39

69

Φόρμες Νο 8 μακρόστενες βαθιές

Τεμάχια

10.000

0,05

540,00

40

73

Χαρτί ζυγού αφής

Κιλά

100

1,35

135,00

77

Χλωρίνη παχύρευστη(τύπου
KLINEX)
σε φιάλες 2 λίτρων
με 4,5% ενεργά

Δοχείο

200

1,10

220,00

41

Το προϊόν να διαθέτει δελτίο
δεδομένων ασφαλείας οπωσδήποτε.

42

11

Σπογγοπετσέτα διαστάσεων 21χ25
Νο 3

Τεμάχια

200

0,36

72,00

43

9054458

Επαγγελματικό σε ρολό έγχρωμο (4
διαφορετικά χρώματα)

Τεμάχια

200

0,76

152,00

44

601

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι
διαστάσεων 45x50
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

20.000

0,01

230,00

45

602

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι
διαστάσεων 52x70
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

20.000

0,02

460,00

46

603

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι
διαστάσεων 75x100 χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

20.000

0,12

2.400,00

Κιλά

100

0,83

83,00

47

5550203

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι
διαστάσεων 100χ150
χονδροί
χωρίς δέσιμο
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48

5551098

Σάκοι μολυσματικών απορριμμάτων
κίτρινοι 100x75
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

6.000

0,14

840,00

49

5551106

Σάκοι μολυσματικών απορριμμάτων
κίτρινοι 80x75
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

5.000

0,13

650,00

50

9054105

Σάκοι μολυσματικών απορριμμάτων
κίτρινοι 45x60
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

5.000

0,05

250,00

608

Σάκοι απορριμμάτων μολυσματικού
υλικού διαστάσεων 75x100 ή
85Χ120, χρώματος κόκκινου
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

5.000

0,22

1.100,00

609

Σάκοι απορριμμάτων μολυσματικού
υλικού διαστάσεων 50x75, χρώματος
κόκκινου
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

5.000

0,20

1.000,00

5550783

Σάκοι απορριμμάτων μολυσματικού
υλικού διαστάσεων 45x50, χρώματος
κόκκινου
χωρίς δέσιμο

Τεμάχια

5.000

0,06

310,00

Τεμάχια

150

1,40

210,00

51

52

53

Υγρό Κρεμοσάπουνο
σε δοχείο 1 λίτρου με αντλία
54

5551115

55

9054273

Φαράσια με κοντάρι ορθοστατικά

Τεμάχια

11

1,30

14,30

56

260

Φαράσια πλαστικά χωρίς κοντάρι

Τεμάχια

11

0,80

8,80

57

9054331

Τελάρα πανετών αλουμινίου

Τεμάχια

11

11,00

121,00

Το προϊόν να διαθέτει δελτίο
δεδομένων ασφαλείας.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΛΟΥΝΙΝΟΧΑΡΤΟ
• Διαστάσεων 30 μέτρων
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

2

65

• Με βαλβίδα ψεκαστή σε δοχεία 500ml έως 1lt
• Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
3

50

• Για πλύσιμο πιάτων στο χέρι
• Σε δοχεία 10 έως 15 λίτρων
• Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
• Για πλύσιμο πιάτων στο χέρι,
4

5550305

• Σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων
• Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε δελτίο δεδομένων ασφαλείας
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ) ΛΙΤΡΩΝ
Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο ph 5,5
κατάλληλο για συχνή χρήση
• Να μην δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς,
• Να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο με μελέτες με
περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) από 15-30%,
• Χωρίς σάπωνες και αλκάλια με γλυκερίνη και βιταμίνες για την προστασία
των χεριών.
• Να έχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες

5

443

• Να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την
μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, Τεύχος
δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 παράρτημα VI (εκτός Τriclosan),
• Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα
ελληνικά)
• Να έχει καταχωρηθεί στο CPNP ως καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την
εγκύκλιο του ΕΟΦ (Αρ.πρωτ.22247/15.3.2013) σε εφαρμογή του
Κανονισμού Νο 1223/09.
• Να είναι σε συσκευασία 4 λίτρων.
• Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος
• Να είναι καταχωρημένο στο CPNP
• Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας να είναι στα Ελληνικά σύμφωνα με την
ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
6

581

• Στεγνωτικό-γυαλιστικό για πλυντήριο πιάτων
• Σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων
• Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε δελτίο δεδομένων ασφαλείας
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
• Για πλύσιμο πιάτων στο πλυντήριο πιάτων
7

54

• Σε δοχεία 4 έως 5 λίτρων
• Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ
• Για καθαρισμό επιφανειών
8

6
• Σε δοχεία 500 ml έως 1 lt
• Το προϊόν να διαθέτει οπωσδήποτε δελτίο δεδομένων ασφαλείας
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ WC 1 (ΕΝΟΣ) ΛΙΤΡΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
• Να είναι όξινο καθαριστικό, με βάση το σουλφαμιδικό οξύ σε
περιεκτικότητα
τουλάχιστον 10%, για τον καθημερινό καθαρισμό χώρων υγιεινής σε
περιοχές με σκληρά νερά.
• Να απομακρύνει αποτελεσματικά καθημερινούς ρύπους,

9

9054282

• Να καθαρίζει εύκολα υπολείμματα αλάτων, ουρόλιθο, σκουριά,
υπολείμματα τσιμέντου καθώς και επικαθήσεις αλάτων µε σάπωνες.
• Να έχει αναστολείς διάβρωσης, για μέγιστη ασφάλεια χρήσης.
• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε χρώμιο και ανοξείδωτο χάλυβα.
• Να έχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.
• Να δίνεται η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης.
• Να διατίθεται σε δοχείο 1 λίτρου.
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ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 1 (ΕΝΟΣ)
ΛΙΤΡΟΥ
Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
• Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel)
• Να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.

10

9054281

• Να είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη
αλκοόλης για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών
με ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια.
• Να έχει pH διαλύματος ουδέτερο (περίπου 7) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα με τις επιφάνειες.
• Να έχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας .
• Να δίνεται η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης.
• Να διατίθεται σε συσκευασία 1(ενός) λίτρου.

11

374

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• Medium
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

12

12

13

375

• Large
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• Small
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ PLA
• Διαστάσεων 16 εκ.

14

9054443

• Να είναι μιας χρήσεως
• Να είναι (κομπόστας)
• Ατομικά συσκευασμένα σε σελοφάν
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ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
• Ιατρικού τύπου
• Μίας χρήσης
15

23

• Από υλικό Α΄ ποιότητας
• Μεγάλης αντοχής
• Μεγάλου μεγέθους
• Μονής και διπλής κοπής
ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

16

24

• Να είναι μιας χρήσης

ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
17

9054327

• Διαστάσεων 37χ24
• Σε διάφορα χρώματα

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΕΛΟΦΑΝ
18

20
• Σε συσκευασία 100 μέτρα

ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
19

9054444

• Χωρητικότητας 240ml
• Να είναι μιάς χρήσης

ΡΟΛΛΑ ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΧΟΝΔΡΑ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ
To είδος αυτό, για την χρήση την οποία ζητείται
• Πρέπει να είναι ανθεκτικό
20

32

• Αδιάβροχο πλαστικό
• Χωρίς εγκοπές που τοποθετείται κάτω από το υποσέντονο για την
προστασία της κλίνης του ασθενούς από διαφυγή βιολογικών υγρών
• Nα είναι των 100 μέτρων
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ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
21

37

• Να είναι αδιάβροχα
• Σε συσκευασία του ενός (1) kgr
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
•Διαστάσεων 1/8

22

33

• Για μπιμπερόν
• Να είναι αδιάβροχα

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
• Των 250 γραμμαρίων
• Διαστάσεων (1/4)
23

35

• Να είναι για καμέλιες
• Να είναι αδιάβροχα
• Να είναι στενόμακρα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
24

38

• Να είναι των 2 κιλών
• Να είναι αδιάβροχες
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΒΑΡΟΥΣ 450
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ
• Να είναι κατασκευασμένες με απορροφητικό νήμα από βαμβάκι και
πολυεστέρα
• Να μην αφήνουν χνούδια

25

9054311

• Το βάρος τους να είναι περίπου 350-400 gr
• Nα προσφέρουν χρωματικό διαχωρισμό
• Να πλένονται
• Το χρώμα να είναι πράσινο
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΒΑΡΟΥΣ 450
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ
• Να είναι κατασκευασμένες με απορροφητικό νήμα από βαμβάκι και
πολυεστέρα
26

9054312

• Να μην αφήνουν χνούδια
• Το βάρος τους να είναι περίπου 350-400 gr
• Nα προσφέρουν χρωματικό διαχωρισμό
• Να πλένονται
• Το χρώμα να είναι κόκκινο
ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

27

57

• Να είναι πλαστικές
• Να είναι για οικιακή χρήση
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

28

403
• Να είναι χωρίς κοντάρι

29

61

ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ
• Να είναι για λέβητες

ΣΥΡΜΑ
30

60

• Να είναι ψιλό
• Να είναι για κρυσταλλοποίηση (όχι δίσκος)
• Διαστάσεων 430mm
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• Να είναι τύπου scotch brite
• Με σκληρή φίμπρα
31

62

• Χρώματος πράσινα-κίτρινα
• Να είναι μεγάλα
• Διαστάσεων 10χ15 (περίπου)
• Nα είναι κατάλληλα για σκληρές εργασίες στην αποστείρωση.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• Να είναιτύπου scotch brite
32

9054310

• Με σκληρή φίμπρα
• Χρώματος κόκκινα-άσπρα
• Διαστασεων 10χ15 (περίπου)
• Nα είναι κατάλληλα για σκληρές εργασίες.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΕΠΑΦΗΣ
33

63

• Να είναι μεγάλα
• Διαστάσεων Νο3
• Να είναι υφασμάτινα

ΤΣΟΧΕΣ
• Για κρυσταλλοποίηση
34

9054392

• Χρώματος κόκκινες
• Διαστάσεων Νο 23
• Να είναι για περιστροφική μηχανή
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ΤΣΟΧΕΣ
• Για κρυσταλλοποίηση
35

9054391

• Χρώματος μαύρες
• Διαστάσεων Νο 23
• Να είναι για περιστροφική μηχανή

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 23 mm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 145 cm
Κοντάρι αλουμινίου με εργονομική λαβή διαμέτρου 23 mm και ύψους έως
145 cm.
36

379

• Nα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε είδους τελάρο πανετών.
• Να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό στην σκουριά.
• Να έχει οπές στο κάτω άκρο του για χρήση με διαφορετικά τελάρα
πανετών.
ΦΟΡΜΕΣ

37

68

• Να είναι αλουμινίου
• Να είναι μακρόστενες
• Να είναι ρηχές
ΦΟΡΜΕΣ
• Να είναι αλουμινίου

38

67

• Να είναι μικρές
• Να είναι για τάρτα
• Να είναι στρογγυλές
ΦΟΡΜΕΣ
• Διαστάσεων Νο 8

39

69

• Να είναι μακρόστενες
• Να είναι βαθειές
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40

73

ΧΑΡΤΙ ΖΥΓΟΥ
• Να είναι αφής

ΧΛΩΡΙΝΗ
• Να είναι παχύρευστη
• Τύπου KLINEX
41

77
• Να είναι σε φιάλες 2 λίτρων
• Με 4,5% ενεργά
• Το προϊόν να διαθέτει δελτίο δεδομένων ασφαλείας οπωσδήποτε.

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ
42

11

• Διαστάσεων 21χ25
• Μέγεθος Νο 3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ
43

9054458

• Να είναι έγχρωμο
• Να είναι σε 4 διαφορετικά χρώματα

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
• Να είναι μαύροι
44

601

• Διαστάσεων 45x50
• Χωρίς δέσιμο

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
• Να είναι μαύροι
45

602
• Διαστάσεων 52x70
• Χωρίς δέσιμο
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ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
• Να είναι μαύροι
46

603
• Διαστάσεων 75x100
• Χωρίς δέσιμο

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- Να είναι μαύροι
47

5550203

- Διαστάσεων 100x150
- Να είναι χονδροί
- Χωρίς δέσιμο

ΣAKΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 100Χ75, ΧΩΡΙΣ
ΔΕΣΙΜΟ
• Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (ΗDRE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE)
48

5551098

• Το πάχος να είναι τουλάχιστον 1,5 mm,
• Κίτρινου χρώματος.
• Η σακούλα να έχει τυπωμένο το σήμα του βιολογικού κινδύνου.
:
• Οι σακούλες να έχουν διάταση 100 X 75 εκ., (μήκος 100 εκατοστά και
άνοιγμα 75 εκατοστά)
ΣAKΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 80Χ75, ΧΩΡΙΣ
ΔΕΣΙΜΟ
• Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (ΗDRE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

49

5551106

• Το πάχος να είναι τουλάχιστον 1,5 mm
• Κίτρινου χρώματος.
• Η σακούλα να έχει τυπωμένο το σήμα του βιολογικού κινδύνου.
• Οι σακούλες να έχουν διάσταση 80 X 75 εκ., (μήκος 80 εκατοστά και
άνοιγμα 75 εκατοστά)
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ΣAKΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 45Χ60, ΧΩΡΙΣ
ΔΕΣΙΜΟ
• Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (ΗDRE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE)
50

9054105

• Το πάχος να είναι τουλάχιστον 1,5 mm
• Κίτρινου χρώματος
• Η σακούλα να έχει τυπωμένο το σήμα του βιολογικού κινδύνου.
• Οι σακούλες να έχουν διάσταση 45 X 60 εκ., (μήκος 40 εκατοστά και
άνοιγμα 60 εκατοστά)
ΣAKΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 75Χ100, ΧΩΡΙΣ
ΔΕΣΙΜΟ
• Κόκκινου χρώματος

51

608

• Οι σακούλες να έχουν διάσταση 75 X 100 εκ., (μήκος 75 εκατοστά και
άνοιγμα 100 εκατοστά)
• ή 85 X 120 (μήκος 85 εκατοστά και άνοιγμα 120 εκατοστά)
• Χωρίς δέσιμο
ΣAKΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 50Χ75, ΧΩΡΙΣ
ΔΕΣΙΜΟ

52

609

• Κόκκινου χρώματος
• Οι σακούλες να έχουν διάσταση 50 X 75 εκ., (μήκος 50 εκατοστά και
άνοιγμα 75 εκατοστά)
• Χωρίς δέσιμο
ΣAKKΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 45Χ50

53

5550783

• Κόκκινου χρώματος
• Οι σακούλες να έχουν διάσταση 45 X 50 εκ., (μήκος 45 εκατοστά και
άνοιγμα 50 εκατοστά)
• Χωρίς δέσιμο
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
• Να είναι σε δοχείο 1 λίτρου

54

5551115

• Να έχει αντλία
• Το προϊόν να διαθέτει δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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ΦΑΡΑΣΙΑ
55

9054273

• Να έχουν κοντάρι
• Να είναι ορθοστατικά

ΦΑΡΑΣΙΑ
56

260

•- Να είναι πλαστικά
• Χωρίς κοντάρι

57

9054331

ΤΕΛΑΡΑ ΠΑΝΕΤΩΝ
• Να είναι αλουμινίου
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