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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 27/2016
Υποβολής οικονοµικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
αποκοµιδής, µεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ.
Στην υπ’αριθµ. 27/07-12-2016, θέµα 11, συνεδρίαση του ∆Σ, αποφασίστηκε η δηµοσίευση
ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής
υπηρεσιών αποκοµιδής, µεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ
ΚΑΤ για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, µε µέσο µηνιαίο κόστος 39.400 πλέον ΦΠΑ
24% και συνολική δαπάνη 157.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη επιτακτικών
αναγκών του Νοσοκοµείου, µέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία για
την ανάδειξη αναδόχου παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών του ΠΠΥΥ 2015.
Με αυτό το δεδοµένο καλούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να καταθέσουν
προσφορά για να αναλάβουν το έργο της παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής, µεταφοράς και
διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο
Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου.
Οι προσφορές των συµµετεχουσών εταιριών θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο στο
Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, µέχρι την Τετάρτη, 11-01-2017 και ώρα 12.00 µ.µ. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέµπτη, 12-01-2017 και ώρα 12.00 µ.µ.
στην αίθουσα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, από την αρµόδια επιτροπή,
παρουσία των ενδιαφεροµένων διαγωνιζοµένων.
Προϋπολογισµός για τους τέσσερεις (4) µήνες 157.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της συγκεκριµένης ανάθεσης ορίζεται η 01-02-2017.
Στη σύµβαση που θα συναφθεί, θα προβλέπεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης λύσης της σε
περίπτωση που προκύψει σύµβαση από την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία του ΠΠΥΥ
2015.
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΕΑΥΜ) ΓΝΑ ΚΑΤ
Περιγραφή έργου: Μεταφορά και επεξεργασία των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς
µολυσµατικών (ΕΑΑΜ), των µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και άλλων
επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), σύµφωνα µε την αριθ. οικ. 146163/8-5-2012
(ΦΕΚ1537/Β΄/2012) τα οποία παράγει το ΓΝΑ ΚΑΤ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ
ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ο προκύπτων από το διαγωνισµό υπεύθυνος µεταφοράς των ΕΑ του
Νοσοκοµείου
Ο προκύπτων από το διαγωνισµό υπεύθυνος διαχείρισης των ΕΑ
του Νοσοκοµείου
Ο προκύπτων από το διαγωνισµό υπεύθυνος µεταφοράς ή /και
διαχείρισης των ΕΑ του Νοσοκοµείου.
∆ιεθνής Συνθήκη για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΥΜ
Για τη µεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) εκτός
Υγειονοµικής Μονάδας (ΥΜ) εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.2 της
κοινής υπουργικής απόφασης 22944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά τη συλλογή και µεταφορά τους εκτός ΥΜ, τα ΕΑΥΜ πρέπει να συνοδεύονται από
έγγραφο έντυπο αναγνώρισης όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6 του ΦΕΚ 1537/8-5-12
τεύχος Β΄ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από τις υγειονοµικές
µονάδες».
Για τις οδικές µεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην ADR.
Σε περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς (π.χ. όταν µέρος της µεταφοράς εκτελείται οδικώς
και µέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα θα πρέπει να µεταφέρονται µε τρόπο ώστε να
ακολουθείται το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιµέρους τµήµατα της µεταφοράς.
Τα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια κυκλοφορίας φορτηγών
ΙΧ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής - µεταφοράς
επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7-3-07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948).
Οι κανόνες µεταφοράς των αποβλήτων εκτός της ΥΑ, είναι αυτοί που διαµορφώνονται από
την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίοι
βασίζονται στις απαιτήσεις της ADR.
Ειδικά για τις οδικές µεταφορές των ΕΑΥΜ, για τις οποίες εφαρµόζεται η ADR, ο υπόχρεος
συλλογής και µεταφοράς των ΕΑΥΜ απαιτείται:
• Να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς ΕΑΥΜ.
• Να διαθέτει σύµβουλο ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο τµήµα 1.8.3 της ADR.
• Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη µεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος
πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των µεταφερόµενων
υλών.
• Να εξασφαλίζει ότι το όχηµα φέρει κατάλληλη σήµανση και εξοπλισµό (όπως
κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο).
• Να εφοδιάζει τη µεταφορική µονάδα µε τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR
(όπως έγγραφο µεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήµατος-σχέδιο
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έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις διασποράς του µεταφερόµενου φορτίου).Αντίγραφο
του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΑΥΜ
• Ο Μεταφορέας θα µεταφορτώνει τα ΕΑΥΜ από τους ψυκτικούς θαλάµους του
Νοσοκοµείου στο όχηµά του και θα τα µεταφέρει στην εγκατάσταση επεξεργασίας του
αποδέκτη.
• Η ζύγιση θα γίνεται µε ηλεκτρονική ζυγαριά και τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του
Νοσοκοµείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Το ζύγισµα και η φόρτωση θα γίνονται από
προσωπικό του αναδόχου, υπό την επίβλεψη υπευθύνου του Νοσοκοµείου.
• Ο Μεταφορέας είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όργανο για τη µέτρηση επιπέδων
ραδιενέργειας στα απόβλητα που παραλαµβάνει.
• Ο Aνάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι σε κάθε επίσκεψή του στο νοσοκοµείο για
αποκοµιδή ΕΑΥΜ θα παραδίδει στον υπεύθυνο ή στον αντικαταστάτη αυτού έντυπο
ζυγολόγιο καθώς και έντυπο έγγραφο αναγνώρισης. Αντίγραφο θα παραδίδεται στον
εκπρόσωπο
του
Νοσοκοµείου
και
θα
θεωρείται
απαραίτητο για την εξόφληση των τιµολογίων.
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό για τη συλλογή και
µεταφορά των ΕΑΥΜ: αριθµός και ειδικότητες. Σύµβουλος ασφαλείας (σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 64834/5491/2000 ΦΕΚ 1350/Β, όπως ισχύει).
•

•

•

Ο ανάδοχος να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε: το είδος των ΕΑΥΜ, που
προτίθεται να µεταφέρει ο ενδιαφερόµενος (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων) και τον
τρόπο επεξεργασία-διάθεσης D/R.
Η συλλογή – µεταφορά των ΕΑΥΜ θα πραγµατοποιείται πρωινές ώρες, καθηµερινές,
πέντε φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα – Παρασκευή) και εκτάκτως σε περίπτωση που
χρειαστεί.
Τα ΕΑΥΜ θα παραλαµβάνονται, από τον Ανάδοχο, από τον χώρο προσωρινής
αποθήκευσής τους στο Νοσοκοµείο, ο οποίος θα είναι άµεσα προσπελάσιµος από τα
οχήµατα του Αναδόχου. Θα είναι συσκευασµένα σε ειδικά πιστοποιηµένα χαρτοκιβώτια
για µεταφορά ΕΑΥΜ. Τα υγρά τοξικά απόβλητα θα παραλαµβάνονται σε πιστοποιηµένα
πλαστικά αυτόκλειστα µπιτόνια.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ
Τα οχήµατα µεταφοράς των ΕΕΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει εφόσον
απαιτείται.
• Να φέρουν κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται
σε εµφανές σηµείο.
• Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.
• Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤ 8˚C,
να µη φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά, να µπορούν
να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την
ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών.
• Να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος του
οχήµατος που να διασφαλίζει την ασφάλεια του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης.
• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη µη
µετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του.
• Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης.

3

ΑΔΑ: 7Ω7Μ46906Π-ΨΤΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16PROC005617880 2016-12-21
Να διαθέτουν στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης
υγρών διαρροών.
• Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό, µαζί µε
τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών των διαρροών.
• Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων των
αποβλήτων.
• Να καθαρίζονται και απολυµαίνονται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις
εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική
κατάσταση, και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύµανσης κατά την
αποµάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών.
Σε περίπτωση χρήσης των οχηµάτων µεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για µεταφορά ΑΕΑ, να
αποδεικνύεται ότι αυτό είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της ADR.
•

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΑ
Τα οχήµατα µεταφοράς των ΑΕΑ, πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
• Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον
απαιτείται.
• Να φέρουν κατάλληλη σήµανση και εξοπλισµό (όπως συσκευές πυρόσβεσης,
προειδοποιητικό γιλέκο).
• Να εφοδιάζονται µε τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο
µεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήµατος).
• Να µην χρησιµοποιούνται για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με βάση τα ανωτέρω κάθε φορέας µεταφοράς υποχρεούται να καταθέσει, µαζί µε την
προσφορά του, όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των παραπάνω
προδιαγραφών ως ακολούθως:
1. Άδεια συλλογής – µεταφοράς µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνει ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.
3. Αποδεικτικό έγγραφο διορισµού συµβούλου ασφαλείας για τη µεταφορά των ΕΑΥΜ.
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο «αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το
περιβάλλον».
5. Βεβαίωση του αποδέκτη των αποβλήτων, για την ύπαρξη σύµβασης σε ισχύ.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ατυχήµατος θα τηρείται το σχέδιο έκτακτης
ανάγκης.
7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι τα οχήµατα πληρούν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/06 Β), διαθέτουν
πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά ADR και φέρουν την κατάλληλη σήµανση και
εξοπλισµό.
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κάθε οδηγός διαθέτει την απαραίτητη
άδεια οδήγησης και είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελµατικής
κατάρτισης ADR για τη µεταφορά ΕΑΥΜ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
Οι βασικές διαθέσιµες τεχνολογίες επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, χωρίζονται σε δύο µεγάλες
κατηγορίες:
• Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και
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• Τεχνολογίες Αποστείρωσης.
Τα ΕΕΑΜ, ΜΕΑ και ΑΕΑ µπορούν γενικά να υπόκεινται σε επεξεργασία µε τη µέθοδο της
αποτέφρωσης, ενώ οι µέθοδοι αποστείρωσης µπορούν να εφαρµόζονται για την επεξεργασία
µόνο των ΕΑΑΜ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα, όροι,
περιορισµοί και οριακές τιµές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το
άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισµό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/Β/2005), όπως εκάστοτε
ισχύει.
Η αποτέφρωση των ΕΑΥΜ εφαρµόζεται σε σταθερές µονάδες επεξεργασίας.
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Να κατατεθούν:
1.
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η
επεξεργασία ΕΑΥΜ.
2.
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η
επεξεργασία ΕΑΥΜ.
3.
Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
4.
α) Το διάγραµµα λειτουργίας της εγκατάστασης.
β) Το ισχύον πιστοποιητικό ετήσιου ελέγχου των θερµοµέτρων, µανοµέτρων
και λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού της εγκατάστασης.
γ) Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκης.
δ) Η τελευταία ετήσια έκθεση.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές µονάδες
επεξεργασίας.
Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.
12740/00. Μετά την επεξεργασία τα απόβλητα πρέπει να µην είναι αναγνωρίσιµα.
Ως επιθυµητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο III, όπως προτείνεται από το
State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ.
Ο Ανάδοχος να τεµαχίζει τα απόβλητα πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο που γίνεται
αυτή, ώστε να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης αλλά και στη µείωση
του όγκου τους.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω :
• Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας της αποστείρωσης.
• Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας αποστείρωσης σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 146163, τ.Β./1537/8-5-12.
• Ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης για την εγκατάσταση
της αποστείρωσης.
• Πιστοποιητικά ποιότητας που να αποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες αποστείρωσης
ακολουθούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740/00. Τα πιστοποιητικά να είναι επίσηµα,
µεταφρασµένα και επικυρωµένα.
• Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας επεξεργασίας δηλαδή: διάγραµµα
λειτουργίας της µονάδας στο οποίο να αναφέρεται η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο
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•

χρόνος παραµονής των αποβλήτων στη θερµοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή
περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία.
Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισµού επεξεργασίας των αποβλήτων.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές εγκρίθηκαν µε την απόφαση ∆Σ 05/29-01-2015,
θέµα 10, καθώς και µε το υπ’αριθµ. 64/14-5-2015 πρακτικό της ΕΠΥ «Έγκριση
τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των φορέων
υγείας ΠΠΥΥ 2014».
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΑΥΜ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

16.000 Kg/µήνα

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

11.000 Kg/µήνα

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ
(ΕΑΑΜ)
ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ) και
ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΕΑ)

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα, σύµφωνα µε
το άρθρο 25 του Ν. 4412/16.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, σε συµµόρφωση µε
τις τεχνικές προδιαγραφές και κατατίθενται µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που
περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των
κατωτέρω παραγράφων 3. Α, Β,Γ.
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου
•
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
•
Τον τίτλο της πρόσκλησης, την επωνυµία του διενεργούντος και την ηµεροµηνία
διενέργειας.
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2Α.ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει υπεύθυνη δήλωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία να επιβεβαιώνεται
ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον
Ν.4412/16, άρθρο 79 παρ.2 α, β του Ν. 4412/16, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
2Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
•

•
•

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο έντυπο
οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται η προσφερόµενη τιµή ανά είδος
επεξεργασίας (αποτέφρωση/αποστείρωση), η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της
ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει), καθώς και η συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης. Οι
τιµές αυτές θα περιλαµβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ.
Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική τιµή, για
την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της
πρόσκλησης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές, µε την ίδια ακριβώς τιµή.
Σε περίπτωση ισοτιµίας, ο ανάδοχος θα επιλέγεται µε κλήρωση από το αρµόδιο όργανο
παρουσία των οικονοµικών φορέων.
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες.
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται οι παρακάτω εγγυήσεις:
• Εγγύηση συµµετοχής, σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της
διακήρυξης, εκτός ΦΠΑ.
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ.
6. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας, πραγµατοποιείται µε την εξόφληση του 100% της
συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή
τµηµατικά, που αναλογεί στην τµηµατική παραλαβή της υπηρεσίας ανά µήνα ή όπως άλλως
συµφωνηθεί µεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται ύστερα από την προσκόµιση των δικαιολογητικών που
απαιτούνται, βάσει του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.
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7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ψυχική Υγεία 2%, χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
φόρος προµηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν τελικώς είναι αυτές που θα
ισχύουν την ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος.
8. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα πρόσκληση ισχύει η κείµενη
Νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται
στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016).

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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