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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2017
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (∆ΙΕΘΝΟΥΣ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκοµιδή, Μεταφορά και ∆ιαχείριση Ιατρικών
Αποβλήτων» CPV 90524000-6, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής ΚΑΤ, για
ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 334.937,64 € µε Φ.Π.Α. (τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών), µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

Ταχυδροµική διεύθυνση

Νίκης 2

Πόλη

Κηφισιά

Ταχυδροµικός Κωδικός

145 61

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR301

Τηλέφωνο

213 - 2086633

Φαξ

213 - 2086757

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

prom12@kat-hosp.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Ελένη Χαρλαύτη

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kat-hosp.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)
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1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆.), «µη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια
του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, µε κύρια δραστηριότητα την Υγεία.
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.kat-

hosp.gr
1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την διαδικασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, του
άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Φορέας χρηµατοδότησης είναι το ΓΝΑ ΚΑΤ. Η δαπάνη για την σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.Ε. : 0846
σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του Φορέα.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι οι υπηρεσίες Αποκοµιδής, Μεταφοράς και ∆ιαχείρισης Ιατρικών
Αποβλήτων.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(CPV) : 90524000-6
1.3.2

Η

εκτιµώµενη

αξία

της

σύµβασης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

334.937,64

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 270.111,00,

€

ΦΠΑ : €

64.826,64).
1.3.3 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στην παράγραφο 6.2 της παρούσας διακήρυξης.
1.3.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
1.3.5 Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής.
1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17PROC006012404
2017-04-03

•

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

•

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»,

•

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

•

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,

•

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεωνj»,

•

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

•

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”

•

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,

•

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

•

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,

•

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

•

του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει,

•

της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων »,

•

της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”,

•

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
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διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
•

την απόφαση 15/26-03-2015, θέµα ΕΗ∆ 5 (Α∆Α: Ψ∆1046906Π-Χ6Ν), του ∆Σ του ΓΝΑ ΚΑΤ
για την έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του ΠΠΥΥ 2015.

•

τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 4658/2016 (ΦΕΚ B’ 2937/2016), κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών που αφορά «Έγκριση
Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόµενων
φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) µε χρηµατοδότησή του από τον
τακτικό προϋπολογισµό, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές».

•

την απόφαση 26/22-11-2016, θέµα Β.5 (Α∆Α: ΩΩ3Κ46906Π-ΟΒΥ), του ∆Σ του ΓΝΑ ΚΑΤ για
την έγκριση διενέργειας διαγωνισµών και τροποποίηση του ΠΠΥΦΥ 2015 .

•

την απόφαση 05/29-01-2015, θέµα 10 (Α∆Α: 640Θ46906Π-ΦΘΗ), του ∆Σ του ΓΝΑ ΚΑΤ για
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς διαγωνισµού «∆ιαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων ΕΑΥΜ» του ΓΝΑ ΚΑΤ.

•

το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 64/14-05-2015, θέµα 3, συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά µε την
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων.

•

πρακτικό της υπ’ αριθµ. 88/07-09-2016, θέµα 3-5, συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά µε την
αρµοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά τη θέση σε ισχύ του Ν.
4412/2016.

•

την υπ’ αριθµ. 1731/27-03-2017 Απόφαση ∆έσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α: 6ΕΛΧ46906ΠΛΛ6) που αφορά το Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η Μαΐου του 2017 και ώρα
15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.ΣΗ.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος
∆ιακηρύξεων της Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.
4412/2016.
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∆ηµοσιότητα

1.6.1. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 30/03/2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. δηµ. 2017/S 065-123229).
1.6.2. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1.6.2.1 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
1.6.2.2. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: 30394 .
1.6.2.3. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.
1.6.2.4. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
•

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

•

Ο ΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

1.6.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη είναι καταχωρηµένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.kat-hosp.gr στην διαδροµή: ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.
1.6.4. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
5

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17PROC006012404
2017-04-03

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•

η µε αρ. 06/2017 Προκήρυξη της Σύµβασης (Αρ. Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 30394), όπως αυτή έχει
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής

•

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)

•

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

•
2.1.2

το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3

Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα

παροχής

συµπληρωµατικών

πληροφοριών

–

διευκρινίσεων

υποβάλλονται

από

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
7

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17PROC006012404
2017-04-03

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

∆ικαιούµενοι συµµετοχής

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συµµετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που
ανέρχεται στο ύψος του 2% επί της αξίας του προϋπολογιζόµενου ποσού προ ΦΠΑ. Κατά συνέπεια
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το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των
προκηρυχθέντων υπηρεσιών, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας
πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 5.402,22 €.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο
Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος IV της παρούσας διακήρυξης.
Σηµειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα
δικαιολογητικά συµµετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3)
ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
2.2.2.4. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.6, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισµού

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.

Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
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τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την
εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
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απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών,
ήτοι την αποκοµιδή, µεταφορά και επεξεργασία των µολυσµατικών αποβλήτων. Ειδικότερα ισχύουν
όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος II της παρούσας.
2.2.5. Oικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κύκλο εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων
που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο
όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της
διακήρυξης. Αν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.
2.2.6. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
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α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει αντίστοιχες συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου.
β) να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για τη συλλογή και µεταφορά των ΕΑΥΜ, καθώς και τον
απαιτούµενο εξοπλισµό (οχήµατα, ψυκτικούς θαλάµους κλπ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας.
δ) να διαθέτουν τα απαιτούµενα στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων.
Πέραν των ανωτέρω, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:
α) τις κυριότερες συµβάσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
που διαθέτουν,
γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν και τα µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της
ποιότητας,
δ) τους τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα που διαθέτει η οµάδα έργου που θα παράσχει
την υπηρεσία
ε) µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης
2.2.7

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος VI της
παρούσας.
2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
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κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
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εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης των παραγράφων 2.2.4. & 2.2.6 (καταλληλόλητα άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας, τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα) προσκοµίζουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ (τεχνικές προδιαγραφές) της παρούσας
διακήρυξης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του
οικονοµικού φορέα (ηµεδαπού ή αλλοδαπού) ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων των τριών
τελευταίων ετών. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια
µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης
που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος
VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλόλητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
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κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

2.4.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στο Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.
2.4.1.2. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
2.4.1.3. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ
τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
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περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη

«Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο

περιλαµβάνεται η

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν

την

τεχνική και οικονοµική τους προσφορά

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής

προσφοράς τα οποία

απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
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όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία
όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3

Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της
παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Οδηγίες συµπλήρωσης του εντύπου στο Παράρτηµα
VI).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 στο Παράρτηµα IV της παρούσας)
προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήµατος ΙΙ της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
2.4.4

Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονοµικών προσφορών
2.4.4.1 Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1.3.5 της διακήρυξης:
2.4.4.2 Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα (kg).
Eπειδή στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
2.4.4.3 Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
2.4.4.4. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
άρθρο 1.3.2. της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

2.4.5.1 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα 365 ηµερών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισµού.
2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω
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και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε
κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως
µέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των

προσφορών

αρµόδιο όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»,
τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών, ήτοι στις
10 Μαΐου του 2015 και ώρα 12:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
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Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα
µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία
α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
3.1.2.2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών (συλλογήµεταφορά και αποστείρωση επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ) και συλλογήµεταφορά και αποτέφρωση µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικίνδυνων
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αποβλήτων (ΑΕΑ). Προσφορές που θα δίνονται µόνο για µία υπηρεσία (αποστείρωση ή
αποτέφρωση) θα απορρίπτονται.
3.1.2.3 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης,
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
3.1.2.4 Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιµες προσφορές.
3.1.2.5 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω
του ΕΣΗ∆ΗΣ.
3.1.2.6 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο
3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτής.
3.2.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
3.2.3

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της

παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση.
3.2.4 Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η
22

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17PROC006012404
2017-04-03

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3.2.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
3.2.6 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
3.2.7 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
3.2.8 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
3.2.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω
του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
3.2.10 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
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Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ηλεκτρονικά µέσω
του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα
µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
3.3.2 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.
3.3.3 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.3.4 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία [Συµβάσεις άνω των

ορίων]
3.4.1 Σύµφωνα µε την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη
διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση
τους, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345374 περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων».
3.4.2 Σύµφωνα µε την παρ. 1 (γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
3.4.3. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που
εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύµβασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 360-374 περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη
∆ηµόσιων Συµβάσεων».
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Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη
της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο
της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το Υπόδειγµα 2 που περιλαµβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
4.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δύο (2)
µηνών επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
4.1.3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.5 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται µε
την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5 της παρούσας, που θα καλύπτει τη
διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής).
4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους:
αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των
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που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του

αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.2

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης,

το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συµβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου .
4.5

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής
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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 του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
5.1.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επίσης γίνεται κράτηση 2% υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (∆.Υ.6α) Γ.Π. /οικ.36932/17.03.09
ΚΥΑ).
5.1.4 Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος επί του καθαρού ποσού.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων
υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
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αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει,
είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται
µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον
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της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύµβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
καθ’ύλην αρµόδια υπηρεσία, η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο (∆ιοικητικό
Συµβούλιο) για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων
µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης
ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να τηρείται από τον
ανάδοχο ηµερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης,
η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον
επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων
της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής.
6.2

∆ιάρκεια σύµβασης

6.2.1 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση
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της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
6.2.3 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης
ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή
τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

6.3.1

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρµόδια

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του ν. 4412/2016, η οποία διενεργεί τον απαιτούµενο έλεγχο, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων
υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
6.3.2 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
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Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση
επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών αυτών µε άλλες, που να είναι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα ∆ιακήρυξη 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (∆ιεθνής) ∆ιαγωνισµός

α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ

30394

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

30 /03/ 2017

ΕΝΩΣΗΣ
ΦΕΚ (τ. ∆∆Σ), Ηµ/νια: 03/04/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ

Eφηµερίδα «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», Ηµ/νια: 03/04/2017
Εφηµερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ», Ηµ/νια: 03/04/2017

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση www.kat-hosp.gr
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της Σύµβασης)
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών:
ΗΜ/ΝΙΑ: 18/04/2017
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Ώρα 08:00 π.µ.

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
ΗΜ/ΝΙΑ: 04/05/2017

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15.00 µµ

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
ΗΜ/ΝΙΑ: 10/05/2017 2017 ΗΜΕΡΑ Tετάρτη ΩΡΑ 12:00 π.µ.
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS: GR301
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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90524000-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 0846
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Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο καλούνται οι
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς και

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

των υποβαλλόµενων προσφορών και η Σύµβαση θα συνταχθούν στην
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν
στην ελληνική γλώσσα.

σύνολο κρατήσεων

Νόµιµες κρατήσεις

ΕΠΙ %

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ

-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(ΑΕΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ/KG

(KG)

ΦΠΑ €

€

0,95

192.000

182.400,00

226.176,00

1,73

50.700

87.711,00

108.761,64

242.700

270.111,00

334.937,64

ΧΩΡΙΣ

&

ΜΙΚΤΩΝ

και

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
81000131

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ

ΑΜΙΓΩΣ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

(ΜΕΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

&

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
81000130

ΕΤΗΣΙΑ

ΑΛΛΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - 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
ΥΜ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΑΥΜ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΕΑΥΜ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΕΑΑΜ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΑ

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΕΑ

ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΑ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ Ο προκύπτων από το διαγωνισµό υπεύθυνος µεταφοράς των ΕΑ του
Νοσοκοµείου
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

Ο προκύπτων από το διαγωνισµό υπεύθυνος διαχείρισης των ΕΑ
του Νοσοκοµείου

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Ο προκύπτων από το διαγωνισµό υπεύθυνος µεταφοράς ή /και
διαχείρισης των ΕΑ του Νοσοκοµείου.

ADR

∆ιεθνής Συνθήκη για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών Οδικώς

Ι. 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
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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 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 επεξεργασία35
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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.
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.
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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.
ΕΙ∆ΙΚΑ ∆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:
Άδεια συλλογής – µεταφοράς µολυσµατικών ιατρικών αποβλήτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνει ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Αποδεικτικό έγγραφο διορισµού συµβούλου ασφαλείας για τη µεταφορά των ΕΑΥΜ.
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο «αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον».
Βεβαίωση του αποδέκτη των αποβλήτων, για την ύπαρξη σύµβασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ατυχήµατος θα τηρείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
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.
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.
ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΥΜ
Οι βασικές διαθέσιµες τεχνολογίες επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες:
Τεχνολογίες Αποτέφρωσης και 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.
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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)
ΕΙ∆ΙΚΑ ∆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.
α) Το διάγραµµα λειτουργίας της εγκατάσταση
β)Το ισχύον πιστοποιητικό ετήσιου ελέγχου των θερµοµέτρων, µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού
εξοπλισµού της εγκατάσταση
γ) Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκη
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
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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 χρόνος παραµονής των
αποβλήτων στη θερµοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε
υγρασία.

•

Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισµού επεξεργασίας των αποβλήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΝΑ ΚΑΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(KG)

ΤΙΜΗ/KG

ΠΑΡ/ΡΙΟΥ

ΠΑΡ/ΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ

€

-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

&

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΜΙΓΩΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

81000130

(ΕΑΑΜ)

192.000

ΣΥΛΛΟΓΗ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

&

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
ΜΙΚΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)
και

ΑΛΛΩΝ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

81000131

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)

50.700

Οι ανωτέρω τιµές είναι σε ευρώ και συµπεριλαµβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ
ΦΠΑ λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής
αριθµητικώς κα της τιµής ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι αναγραφόµενες τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ S..%

(Υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα):
Ηµεροµηνία έκδοσης :
Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ eee.. ΕΥΡΩ
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των
eeeeee..ευρώ και ολογράφως eeeeeeeeeeee υπέρ της εταιρείαςeeeeeeeeeee ή
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)eeee..eeee.β)ee..eeeee.κλπ, ατοµικά και
για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της
04/05/2017, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής, µεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών
αποβλήτων, της µε αριθµ. 06/2017 (Αριθµός Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 30394) διακήρυξης σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε
ότι η (εταιρεία) eeeeeeeee.. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη τη
δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) eeeee..eeeeeeee ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την
θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
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6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις e.../ee../eee.. οπότε και θα
επιστραφεί σ' εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση
καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
7. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα):
Ηµεροµηνία έκδοσης :
Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ee.. ΠΟΣΟΥeeee ΕΥΡΩ
-

Έχουµε

επιστολής
διζήσεως
στο

την

τιµή

να

ανέκκλητα
µέχρι

οποίο

του

και

ποσού

και

σας

των

µόνο

γνωρίσουµε

ότι

ανεπιφύλακτα,
ΕΥΡΩ

εγγυώµεθα

δια

παραιτούµενοι

eeee..eeeeeee

περιορίζεται

η

της

παρούσας

του

δικαιώµατος

(ολογράφως

υποχρέωσή

εγγυητικής
της

eeeeeeee),

µας,

υπέρ

της

εταιρείας eeeeeeeeeeeeeeδ\νσηeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
για

την

καλή

εκτέλεση

από

αυτήν

των

όρων

της

µε

αριθµόeeee.σύµβασης,

που

υπέγραψε µαζί σας για τον διεθνή διαγωνισµό ee.eeeeeeeeeeeeee(αρ.διακ/ξης 06/2017,
Αριθµός Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 30394)

προς κάλυψη αναγκών του eeeee.και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της

συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας eee..ee... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι eeeeeeee.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ----.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΦΜ 998965064, ∆ΟΥ Κηφισιάς

------€ µε ΦΠΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κηφισιά, σήµερα ηµέραeeeee..ηµεροµηνίαeeeeeee, οι συµβαλλόµενοι:
α)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ 998965064, ∆ΟΥ Κηφισιάς,

εφεξής Νοσοκοµείο, εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή Νικόλαο Κοντοδηµόπουλο και
β)

Εταιρίαeeeeeee, διεύθυνσηeeee ΤΚ, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ eeeee., ∆ΟΥ eeeee, εφεξής

Ανάδοχος, εκπροσωπούµενη από τον eeeeeeee., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την µε αριθ. eee../e-eee. Απόφαση του ∆.Σ. του ΓΝΑ ΚΑΤ κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών
eeeeeeeeeee., όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύµβασης στην
εταιρεία eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µε αρ. 06/2017 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού
∆ηµόσιου Άνω των Ορίων (∆ιεθνούς) ∆ιαγωνισµού (Αριθµός Ε.ΣΗ.∆Η.Σ. 30394) που διενεργήθηκε από το
Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει
την προµήθεια µέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισµού στον δεύτερο ονοµαζόµενο στο εξής
«Ανάδοχος», ο οποίος αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην
παρούσα σύµβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης, τους οποίους,
η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνοµολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς)
και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων
µερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόµων οριζόµενες συνέπειες, σε
βάρος του παραβάτη. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί
«∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», το Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών
διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ νοµικών
προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.

44

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17PROC006012404
2017-04-03

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014
και λοιπές ισχύουσες.

Άρθρο 1. Αντικείµενο, τίµηµα, δέσµευση πιστώσεων
Περιγραφή υπηρεσίας:

Μεταφορά και επεξεργασία των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς

µολυσµατικών (ΕΑΑΜ), των µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων
(ΑΕΑ), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ1537/Β΄/2012), τα οποία παράγει το ΓΝΑ ΚΑΤ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ

-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

(KG)

ΦΠΑ €

ΧΩΡΙΣ

€

&

ΑΜΙΓΩΣ

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)
ΣΥΛΛΟΓΗ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

&

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

ΜΙΚΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(ΜΕΑ)

και

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
81000131

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
81000130

ΤΙΜΗ/KG

ΕΤΗΣΙΑ

ΑΛΛΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(ΑΕΑ)

ΣΥΝΟΛΑ

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωµένων υπηρεσιών δεν είναι δεσµευτική για το Νοσοκοµείο, µπορούν να
αυξοµειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης οι επί µέρους ποσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισµό σύµβασης).

Σε περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, Νοµαρχία, Υ.ΠΕ., ΕΠΥ, ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη στο
Νοσοκοµείο (από σύµβαση, δωρεά ή αποθέµατα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες
του, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του προµηθευτή µπορεί να
µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών.
Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές.
Τίµηµα: Η συνολική δαπάνη για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των eeee € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
eeeeee. € µε ΦΠΑ. Βαρύνει τον κωδικό 0846 του προϋπολογισµού έτους ee
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∆έσµευση πιστώσεων: Έτος e..eeeeee €, µε ΦΠΑ, Α∆Α:eeeeeeeeeee

Άρθρο 2. Χρόνος ισχύος σύµβασης
2.1 Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα
υπογραφής αυτής. ∆ύναται να δοθεί παράταση που θα είναι ίση ή µικρότερη της συµβατικής διάρκειας, ύστερα
από αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.
2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύµβαση µε
τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της
αµοιβής για την υπηρεσία, που έχει εκτελέσει µέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγµένα έχουν
προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για
την υλοποίηση του συνόλου της υπηρεσίας.

Άρθρο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την παροχή της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της µε αρ. 06/2017 ∆ιακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.

Άρθρο 4. Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
4.1. Επεξεργασία µε αποτέφρωση:
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.
4.2. Επεξεργασία µε αποστείρωση:
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 οφείλει 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.
Άρθρο 5. Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
5.1 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.
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5.2 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».
5.3 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.
5.4 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).
5.5 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 έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις
διασποράς του µεταφερόµενου φορτίου).Αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να
κατατεθεί στην τεχνική προσφορά.

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις Μεταφορέα – Αναδόχου ΕΑΥΜ
6.1. Ο Μεταφορέας θα µεταφορτώνει τα ΕΑΥΜ από τους ψυκτικούς θαλάµους του Νοσοκοµείου στο όχηµά του
και θα τα µεταφέρει στην εγκατάσταση επεξεργασίας του αποδέκτη.
6.2. 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.
6.3. Ο Μεταφορέας είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όργανο για τη µέτρηση επιπέδων ραδιενέργειας στα
απόβλητα που παραλαµβάνει.
6.4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι σε κάθε επίσκεψή του στο Νοσοκοµείο για αποκοµιδή ΕΑΥΜ θα
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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.
6.5. 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).
6.6. Ο Ανάδοχος πρέπει 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.
6.7. Η συλλογή – µεταφορά των ΕΑΥΜ θα πραγµατοποιείται πρωινές ώρες, καθηµερινές, πέντε φορές την
εβδοµάδα (από ∆ευτέρα – Παρασκευή) και εκτάκτως σε περίπτωση που χρειαστεί.
6.8. 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.
6.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ένα µήνα πριν τη λήξη της σύµβασης, να ενηµερώνει εγγράφως το αρµόδιο
τµήµα διαχείρισης για τις παρασχεθείσες ποσότητες µολυσµατικών αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ),
προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν υπέρβαση των συµβατικών ποσοτήτων.

Άρθρο 7. Προδιαγραφές οχηµάτων µεταφοράς ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ
7.1 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.

•

Να διαθέτουν στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών.

48

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17PROC006012404
2017-04-03

•

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

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.

7.2 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.

Άρθρο 8. Παραλαβή εργασιών, τιµολόγηση, εξόφληση
8.1 Ο ποιοτικός έλεγχος για την πιστοποίηση από το Γενικό Χηµείο του Κράτους των προϊόντων θα βαρύνει
τον ανάδοχο.
8.2

Ο ανάδοχος οφείλει να παραλαµβάνει από το Νοσοκοµείο τις ποσότητες που παράγονται από τα

µολυσµατικά απόβλητα (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) µε δική του ευθύνη, δικά του µέσα και δικές του
δαπάνες.
8.3 Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία συντάσσει το πρωτόκολλο
παραλαβής. Αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον Ανάδοχο, για να εκδώσει το αντίστοιχο τιµολόγιο, που πρέπει
να αναφέρει και τον αριθµό της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία που ορίζει ο Νόµος.
8.4 Τιµολόγια που εκδίδονται πριν από τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής δεν είναι αποδεκτά και
επιστρέφονται στον εκδότη.
8.5 Τα τιµολόγια παραδίδονται ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Εξοφλούνται µε χρηµατικό ένταλµα,
µέσα στη νόµιµη προθεσµία.
8.6 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παραλαβής ή αρνήσεως του αναδόχου να παραλάβει, θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9. Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις – ∆ικαιολογητικά
9.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική –ποσοτική και ποιοτική - παραλαβή από την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταµείο του Νοσοκοµείου µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής επ΄ονόµατι
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του αναδόχου, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος
του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης (τιµολόγιο, φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική
ενηµερότητα, καταστατικό εταιρείας, νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.).
9.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., όπως αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 5.1.2 της
υπ’αριθµ. 06/2017 διακήρυξης.
9.3 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 10. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, της Τράπεζαςeeeeeeeeee. ποσούeeeeee €,
αριθ. εγγυητικής επιστολής #eeeeeeeeee.#, µε ηµεροµηνία έκδοσηςeee.., ισχύος µέχριeeee..,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11. Εκχώρηση απαιτήσεων
11.1 Εκχώρηση των απαιτήσεων του Αναδόχου από την παρούσα σύµβαση επιτρέπεται µόνο στις Τράπεζες
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 1905/90 (ΦΕΚ 147/15-11-90). Αν τα τιµολόγια είναι εκχωρηµένα, να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο
τους η Τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.
11.2 Αν οι απαιτήσεις έχουν εκχωρηθεί, αλλά εκ παραδροµής εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του
Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να αποδώσει στην Τράπεζα ή στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τα ποσά
που έχει εισπράξει.

Άρθρο 12. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά
που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκοµείο από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης,
σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. eee./2017 ∆ιακήρυξης.

Άρθρο 13. Λοιποί όροι
13.1 Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την πιστή και
απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016.
13.2 Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε τη σύµβαση αυτή,
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ισχύουν οι όροι της µε αρ. 06/2017 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού (αρ. Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.
30.394), η οικονοµοτεχνική προσφορά του Αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης,
καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών.
13.3 Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς και αζηµίως τη σύµβαση, µετά από έγγραφη
ενηµέρωση του Αναδόχου έναν µήνα πριν, καθώς και στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση µετά από
διαγωνιστική διαδικασία του Νοσοκοµείου ή της 1ης ΥΠΕ Αττικής ή άλλου ανώτερου κρατικού φορέα.
13.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ της σύµβασης, ιδίως αν
δεν παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης του έργου. Καταγγελία, διακοπή ή αναθεώρηση της σύµβασης
επιτρέπεται µόνον εάν το επιβάλει ο Νόµος ή το δηµόσιο συµφέρον.
13.5 Κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκολύνσεως,
παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. γίνεται και αποδεικνύεται µόνο έγγραφα αποκλειοµένου κάθε άλλου µέσου
αποδείξεως.
13.6 Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
αυτές ισχύουν.

Άρθρο 14. ∆ωσιδικία
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας υπάγεται στην αρµοδιότητα
των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.

Μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση της παρούσας, οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν ένα πρωτότυπο αυτής και ο
Ανάδοχος έλαβε αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Νοσοκοµείο

Για τον Ανάδοχο

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η
υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να
αποδείξουν ότι:
•

δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να

αποκλειστούν από τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης
•

πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να
ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσµους για
τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει
άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι
οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτοςµέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής
(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο
διαδίκτυο

από

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

στο

URL:

https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd
2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
•

στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής
•

στην συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και

να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων
καθώς και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις (Frequently
Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων
(eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που
προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά και εφαρµογής του eEEEΣ.

3. Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές
για χρήση σε διαγωνισµούς που διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των διατάξεων του
ΕΕΕΣ,

οι

οποίοι

και

διεξάγονται

µέσω

του

ΕΣΗ∆ΗΣ,

προτείνεται

οι

αναθέτουσες

αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι
της διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυµούν για
τον εκάστοτε διαγωνισµό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
τους.
Σηµειώνονται τα εξής:
•

Το αρχείο XML παράγεται άµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί

«Εξαγωγή».
•

Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF
printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο
αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε
φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από
φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ.
CutePDF.

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισµού της δηµόσιας
σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
•

το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης και

κοινοποιείται έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά
υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και
•

το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων

προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
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4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισµών
που διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη
(ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της)
σε µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του
ν.4412/16 και την διακήρυξη.
4.1 Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς
προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την
απάντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το εξής:
 Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF
printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο
αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε
φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από
φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ.
CutePDF.
4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το
EΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό
και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν
σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό.
5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ
Το ΕΕΕΠ περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη και ενότητες:
- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προµήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα.
- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα.
- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισµού:
- Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική βάσει
του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρµογή τους είναι επίσης
υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
54

ΑΔΑ: 685Χ46906Π-Δ0Χ
ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

17PROC006012404 2017-04-03

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.: 30394

της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν να
αποφασίσουν να εφαρµόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισµού).
- Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η
εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσµευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρµογή τους
είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών
αρχών µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού. Να
σηµειωθεί ότι η εθνική νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών µπορεί να καθιστά τον αποκλεισµό
υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσµευτική).
- Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες
µπορεί να αποκλείονται οικονοµικοί φορείς· τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική
για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρµογή αυτών των λόγων αποκλεισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο
80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες
αρχές είτε όχι, µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού ή
µπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος µέλος να το πράξουν).
- ∆: Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του
κράτους µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.
- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:
- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
- Α: Καταλληλότητα.
- Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια.
- Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
- ∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Μέρος V. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.
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