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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
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«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΙΓΑ
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No 26
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά παποσή ςπηπεζιών για ηη ζςλλογή-μεηαθοπά ηος ζςνόλος ηυν επικίνδςνυν ιαηπικών αποβλήηυν

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Η Πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη
πποζθοπά αποκλειζηικά βάζη ηηρ ηιμήρ
Ημεπομηνία: 21-5-2018
Καηάθεζη πποζθοπών
Ημέπα: Γεςηέπα
Ώπα: 14.00 μ.μ.
Ημεπομηνία: 22-5-2018
Υπόνορ Γιενέπγειαρ ηος ΓιαγυνιΗμέπα: Σπίηη
ζμού
Ώπα: 11:00 π .μ.
Σόπορ Γιενέπγειαρ ηος ΓιαγυνιΓπαθείο Ππομηθειών (Κηίπιο Γιοίκηζηρ)
ζμού
59.520€
Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ
(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ)
Κπιηήπιο Καηακύπυζηρ

ΚΩΓΙΚΟ CPV

90524300-9

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ

Τπηπεζίερ
αποβλήηυνΙ
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απομάκπςνζηρ

βιολογικών

Γιακήπςξη Απιθμ. 26/2018
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, έρνληαο ππόςε:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ
θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
5. Σνπ ΠΓ 113/2010 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 194/ηεχρνο
Α)
6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα".
7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ
(πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).
8. Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
9. Σνπ Ν.4497/2017 Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.(Άξζξν 107 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016)
10. Σνπ Ν.4152/2013 ππνπαξάγξαθνο Ε.5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία
2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο.
Β. Τις αποθάζεις:
1. Σελ αξηζ. 16/26-5-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη
επηθαηξνπνηεί ηηο ήδε εγθεθξηκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
2.Σελ 14/10-7-2017 απόθαζε ηνπ Γ.. πεξί εγθξίζεσο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ παξνρή «ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» (CPV 90524300-9)

πξνυπνινγηδφκελεο

δαπάλεο 48.000€ ρσξίο ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα από
Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, ζηηο 22-5-2018, εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 11:00π.κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη
ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 21-5-2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κκ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη
κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δύν έληππα (ηερληθή-νηθνλνκηθή
πξνζθνξά) ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή.
O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
- Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη:
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν έληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν
ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάοζε δχνέληππα (Πξσηφηππν
θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχνέληππα(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απόξξηςεο. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά
ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο.Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν.
3

3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν
14).ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη
ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία:
ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν.1599/1986) θαη
λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο .
Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Η πξνζθνξά λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ).
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην
πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο
δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη
ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα,
εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, ε-
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πνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή
θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα
πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε
πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ
ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε
επξψ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο.
Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ
πξνζθέξνληα, φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1. Σν

ηεχρνο

ηεο

Γηαθήξπμεο

αλαξηάηαη

ζην

Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..

(http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ
(www.xioshosp.gr)
2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα
πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:

3.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο,
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δίδνληαη απφ ην
ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email:
promithion@xioshosp.gr)

4.

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο».

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
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Αλαζέηνπζα Αξρή
Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV
Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο
Υξεκαηνδόηεζε
Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία
1
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο Γη1
αγσληζκνύ
Σόπνο Γηεμαγσγήο ΓηαγσληΓ
ζκνύ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY
ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (90524300-9)
59520 € κε ΦΠΑ
ΚΑΔ 0846
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 604/2018 (ΑΓΑ:ΩΒΖ1469073-ΠΑ2)
Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα
Πξσηνθόιινπ)
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα
ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
21-5-2018, εκέξα Γεπηέξα& ψξα 14:00κκ.
22-5-2018, εκέξα Σξίηε & ψξα 11.00πκ .
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ)

ΚΖΜΓΖ
www.xioshosp.gr
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο 3\7-5-2018
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφΓηάξθεηα ζύκβαζεο
θαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Δεθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο
Γεκνζηόηεηα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο
Γ΄.
Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ).
2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
3. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα
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αληηπξνζψπσλ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία
θ.η.ι..)
2. Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ
είδνπο (θσδηθφο εηαηξίαο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ
ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επί πνηλή απόξξηςεο.
Διιεληθή
ΓΛΩΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ
Δπξψ (€)
ΝΟΜΙΜΑ
1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα
γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
(Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ
ηερλννηθνλνκηθήο.
2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο
δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙπξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά δηεΜΟΤ
λέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ:
ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
ΟΟη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΠΠξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο
ΠΡΟΦΟΡΑ
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
ΠΠξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ
ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη.
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Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά ΑΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

πνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016

ΔΝΣΑΔΙ

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα
ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία
απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ
Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα
ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ
ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΔΓΓΤΗΔΙ

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα πνζφ
πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε
ηνλ Ν.4412/2016

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν
Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα
ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ
πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο
ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔ- ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάΛΔΜΑΣΩΝ–ΤΠΟΓΡΑΦΗ ζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα
ΤΜΒΑΗ
παξαθάησ:
Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο.
8

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ
ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά
ηηκή.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ

ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ

Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε
ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.)
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ
εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία
ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόηεξνπο όξνπο γηα όκνην
πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο
γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί
ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή
ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη
ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5.
ηνπ λ.4412/2016.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ
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ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
Ζ παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

πή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο
ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Η όιε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα
είλαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΤΑ 146163/2012θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο
θαζώο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ, όπσο
ηζρύνπλ ζήκεξα.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ παξαιείςεηο ηνπ αλαδόρνπ ν νπνίνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζύλε ηνπ έξγνπ.
Α.Ο ανάδοτος απαιηείηαι να καηαθέζει με ηην προζθορά ηοσ ηα παρακάηω δικαιολογηηικά και πιζηοποιηηικά νομίμως θεωρημένα με ηο γνήζιο ηοσ ανηιγράθοσ:
1) Γηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή - κεηαθνξά ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ θαη ΑΔΑ ) θαη
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ
νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν. Δηδηθόηεξα νη εξγαζίεο ζήκαλζεο ,θόξησζεο θαη κεηαθνξάο λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηεο ΚΤΑ146163/2012. Κάζε νδηθή κεηαθνξά απνβιήησλ λα εθηειείηαη ζύκθσλα κε ην
Π.Γ.104/99(ΦΔΚ 113/Α) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη θάζε ζαιάζζηα κεηαθνξά λα
εθηειείηαη ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 405/96 (ΦΔΚ 272/Α).Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γ.Ν
.Υίνπ απαηηείηαη ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά (κέξνο ηεο κεηαθνξάο εθηειείηαη νδηθώο θαη
κέξνο απηήο δηα ζαιάζζεο), ηα απόβιεηα λα κεηαθέξνληαη κε ηξόπν ώζηε λα αθνινπζείηαη ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κεηαθνξάο.
2) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ κε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζύλεο θαη θάιπςεο δεκηώλ πξνο
ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ζε ηζρύ θαη γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο εληόο ηεο νπνίαο
δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία βάζεη ηεο άδεηά ηεο.
3)Τπεύζπλε δήισζε όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζα ηεξείηαη ην ζρέδην έθηαθηεο
αλάγθεο. Να δηαζέηεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ
(δηάρπζε ή δηαζπνξά ηνπ κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ), θαη εθαξκνγή ησλ πξνβιεπόκελσλ δηαηάμεσλ γηα άκεζε ελεκέξσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πεξηβάιινληνο όπσο
θαη επαξθή εμνπιηζκό θαη πιηθά γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό.
4) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ΔΑΤΜ , ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 2 αδεηνδνηε-
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κέλα θνξηεγά ςπγεία (κε ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 30m3) , θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο, όηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν θαη όηη ζα δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό θαη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπζύκθσλα κε ηνπο
όξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ. 146163 .
5) Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ δηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνϋπεξεζία ηνπ λόκηκνπ
θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ (πξνεγνύκελεο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κεηά ηνλ ρξόλν έθδνζεο ηεο άδεηαο θαη ππό θαζεζηώο ηζρύνο απηήο).
6) Τπεύζπλε δήισζε όηη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πιεξνύλ ηηο εμήο απαηηήζεηο:
 Να είλαη θαηάιιεια εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ADR, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 104/1999 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηεο
ΚΤΑ 19403/1388/08/2008 θαη ηζρύεη, εθόζνλ απαηηείηαη.
 Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδύλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλύεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν
 Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.
 Καη’ ειάρηζηνλ, λα είλαη ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηόηεηα ςύμεο
≤80C, λα κε θέξνπλ κεραληζκό ζπκπίεζεο, λα επηηξέπνπλ αζθαιή κεηαθνξά,
λα κπνξνύλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εύθνια θαη λα δηαζέηνπλ δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνύ θαη ησλ ρεηξηζηώλ
 Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμύ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζώκαηνο ηνπ
νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο
 Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζύζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε
κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ
 Να ππάξρεη ρσξηζηό δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκό έθηαθηεο αλάγθεο
 Να δηαζέηνπλ ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξώλ δηαξξνώλ
 Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ηκαηηζκό, εξγαιεία θαη απνιπκαληηθό
καδί κε ηνπο εηδηθνύο δείθηεο γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξώλ δηαξξνώλ
 Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ
απνβιήησλ
 Να κε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθώλ ή απνβιήησλ
 Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε θνξηνεθθόξησζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηώλ, ώζηε λα δηαηεξνύληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη λα ηνπο επηδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απνιύκαλζεο
θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνδεθηώλ
 ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ακηγώο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ θαη γηα κεηαθνξά άιισλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, λα απνδεηθλύεηαη ή
λα ηεθκεξηώλεηαη όηη απηό είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ADR.
7) Πηζηνπνηεηηθό έθζεζεο ειέγρνπ θαηά ADR όπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε ζπκκόξθσζε
ησλ θνξηεγώλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ADRγηα ηελ
ζύλλνκε νδηθή ζπκπεξηθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ θαη πνπ ζαθώο ζα
αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ . Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζηνηρείσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ν ζπκκεηέρσλ.
8) Πηζηνπνηεηηθό –έθζεζε ειέγρνπ θαηά ΑΣΡ γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) νρήκαηα όπνπ
ζα πηζηνπνηείηαη ε ηθαλόηεηα ςύμεο ησλ θνξηεγώλ ςπγείσλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ.
9) Πηζηνπνηεηηθά θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001: 2004 γηα ηελ ζπιινγή
θαη κεηαθνξά ΔΑΤΜ .
10) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην γηα 2 (δύν) ηνπιάρηζηνλ θνξηεγά πνπ ζα εθηειέζνπλ ην
έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ.
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11) Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΑΤΜ , όπνπ ζαθώο ζα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεηαθνξά ΔΑΤΜ. Απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζηνηρείσλ γηα δύν
(2) νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΑΤΜ.
12) Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR, ησλ νδεγώλ πνπ ζα δηελεξγνύλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, θαζώο θαη ην απνδεηθηηθό γηα ηε ζρέζε ησλ
νδεγώλ κε ηελ εηαηξεία (αλαγγειία πξόζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) νδεγώλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά .
13) Δπαγγεικαηηθά δηπιώκαηα νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) νδεγώλ.
14)Βεβαίσζε Απνδέθηε ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ & ΜΔΑ) & Βεβαίσζε Πξνκήζεηαοπλεξγαζίαο, γηα ην δεκνπξαηνύκελν έξγν, ηεο ζπκβεβιεκέλεο κε ην Ννζνθνκείν
ζηαζεξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ & ΜΔΑ) πξνο ηελ αδεηνδνηεκέλε
εηαηξεία κεηαθνξάο ΔΑΤΜ (ΔΑΑΜ & ΜΔΑ).
15) Να θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ απνιπκαληηθώλ κέζσλ θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνύ απνιύκαλζεο ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
16) Nα θαηαηεζνύλ, σο απαξάβαηνο όξνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαηά ADR
ησλ ραξηνθπηίσλ ησλ 40 θαη 60 ιίηξσλ.
17) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ,όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο απνβιήησλ ΔΑΤΜ , ζηελ
νπνία λα δειώλεηαη όηη:
α) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ δηαγσληζκνύ (δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ)
β) δελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί βεβαησκέλεο παξαβάζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνύ (δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ) θαη
γ) όηη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζα γίλεηαη ηεξώληαο ηα πξνβιεπόκελα ζηελ νηθ. 146163/8-5-2012 ΚΤΑ ,κε ηα παξαξηήκαηά ηεο , γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα δηαπηζηώζεη ε αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη.

Πεπιγπαθή έπγος:
πιινγή θαη κεηαθνξά ΔΑΤΜ από ηνλ ςπθηηθό ζάιακν ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο,
ζε ζηαθεπέρ μονάδερ επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο ή θαη απνηέθξσζεο επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ.
1. ςλλογή
1. Σα απόβιεηα ζα δηαρσξίδνληαη θαη ζα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά από ην πξνζσπηθό
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξνϋπόζεζε ηεο αζθαινύο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλόκεζε
ησλ απνβιήησλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλόηεηά ηνπο, θαηά θιάζε θαη αξηζκό UN. Οη
ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπο. Θα ηνπνζεηνύληαη ζε ππνδνρείο θαηάιιεινπ
ρξώκαηνο αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαη εηδηθόηεξα: ηα πξνο απνζηείξσζε( ΔΑΑΜ ) ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ζπζθεπαζία θίηξηλνπ ρξώκαηνο ελώ ηα πξνο απνηέθξσζε (ΜΔΑ θαη ΑΔΑ) ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ζπζθεπαζία
θόθθηλνπ ρξώκαηνο.
Σα αηρκεξά ή θνθηεξά απόβιεηα ζα ηνπνζεηνύληαη πξνεγνπκέλσο ζε άθακπηεο αλζεθηηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο.
2. Απαηηείηαη ζπρλόηεηα θόξησζεο ,από ην Ννζνθνκείν ,πεξίπνπ αλά 25 εκέξεο θαη
όρη αξγόηεξα από κηα (1) θνξά ηνλ κήλα, εθόζνλ ηα ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ ζα βξίζθνληαη
ζε ζπλζήθεο θαηάςπμεο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιύπηεη ηελ
Τγεηνλνκηθή Μνλάδα αθόκε θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.
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2. Αποθήκεςζη
Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΑΜ απνβιήησλ θαη ησλ ΜΔΑ πξέπεη λα
γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ςπθηηθό ζάιακν, επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο θαη ζε
ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ.Oθαζαξηζκόο θαη ε
απνιύκαλζε βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη, λα απνιπκαίλεη κε δηθά
ηνπ κέζα θαη πιηθά ηνλ ςπθηηθό ζάιακν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηά ην πέξαο
θάζε απνθνκηδήο θαη λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθό απνιύκαλζεο.
3)ςζκεςαζία
Από ηνλ αλάδνρν ζα δηαηίζεληαη (δσξεάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο) ηα πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR ραξηνθπηία ηύπνπ Hospital Boxes πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ. Σα ραξηνθπηία ζα έρνπλ ρσξεηηθόηεηαο 40 θαη 60 lit θαη ρξώκα
θίηξηλν θαη θόθθηλν αλάινγα ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ ΔΑΤΜ.
Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγώο Μνιπζκαηηθώλ(ΔΑΑΜ)ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε ζα είλαη ζύκθσλεο κε
ηελ ΚΤΑ νηθ.146163 (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 1.2.4). πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα
έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:
 κηαο ρξήζεσο


αδηαθαλείο



θίηξηλνπ ρξώκαηνο



αλζεθηηθέο θαηά ηελ κεηαθνξά,



λα έρνπλ ην δηεζλέο ζύκβνινθαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνύ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη



λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκό UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλόηεηάηνπο



λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ όξν «Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο Μνιπζκαηηθά(ΔΑΑΜ)»



λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαηπιηθνύ



λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ



λα θέξνπλ αδηάβξνρε εηηθέηα από αλεμίηειν κειάλη θαη λα αλαγξάθνπλ:
εκεξνκελία
παξαγσγήο,
αθξηβή
ζέζε
παξαγσγήο(π.ρ.ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζόηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ



ν πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εύθνια,λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ όηαλ κεηαθέξεηαη θαη λα θιείλεη κε ηξόπν πνπ δελ ζα
επηηξέπεη ην ύθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκό ηνπ.

Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Μηθηώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ(ΜΔΑ)ηα
νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνηέθξσζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163
(Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 1.2.3). πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήοπξνδηαγξαθέο:
 κηαο ρξήζεσο


θόθθηλνπ ρξώκαηνο



λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνύ, κε παξακνξθνύκελεο γηα αζθαιή
κεηαθνξά



θαηάιιεινπ βάξνπο θαη όγθνπ γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπο
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λα είλαη ηέηνηνπ πιηθνύ ώζηε θαηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λακελπαξάγνληαηεπηθίλδπλα αέξηα



λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ



Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εύθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηαλαθξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ όηαλ κεηαθέξεηαη



ν πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλεη κε ξόπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εύθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκό ηνπ



ηα hospital boxes πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξάλα
είλαη θαηάιιειεο θαηά UN



λα έρνπλ ην δηεζλέο ζύκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνύ ή/θαη επηθίλδπλνπ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη



λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκό UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλόηεηαηνπο, θαη ηνλ όξν «Δπηθίλδπλα Απόβιεηα»(ΔΑΑΜ,ΜΔΑ,ΑΔΑ)



λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα από αλεμίηειν κειάληθαη λα αλα
γξάθνπλ :εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζόηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ.

Σνλίδεηαη όηη νη ζπζθεπαζίεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ΔΑΑΜ θαη ΜΔΑ πξέπεη λα είλαη
κίαο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά UN θαη λα έρνπλ ηηο εμήο ζεκάλζεηο ζηελ επηθάλεηά ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47368/2522/2004 ΦΔΚ 1303/η.Β/25-8-2004, παξάγξαθνο 6.3.1.2 :
ί) πn όπσο ην ζήκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο.
ίί) 4 γηα ην είδνο ζπζθεπαζίαο (θνπηί) θαη έλαο θσδηθόο γηα ην πιηθό.
ίίί) Τ + αξηζκόο πνπ ππνδεηθλύεη ην κέγηζην κηθηό βάξνο πνπ κπνξεί απηόο ν θάδνο
λα δπγίδεη πιήξεο απνξξηκκάησλ. Σερληθά απνδεθηά είλαη ηα ραξηνθπηία ησλ 60 ιίηξσλ κε Τ > 12 θαη ηα ραξηνθπηία ησλ 40 ιίηξσλ κε Τ > 8
ίv) S γηα SOLID δειαδή ζηεξεά απνξξίκκαηα.
λ) Σα δύν ηειεπηαία ςεθία ηεο ρξνληάο θαηαζθεπήο.
vί)Σν ζύκβνιν ηνπ θξάηνπο πνπ εγθξίλεη ηνλ θάδν απηό
vίί) Ο αξηζκόο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνηόηεηαο.
vίίί) Σν όλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
Οη θσδηθνί λ, vί, vίί θαη vίίί κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην έηνο θαηαζθεπήο, ηε πηζηνπνηνύζα ρώξα, ην αληίζηνηρν Ιλζηηηνύην αιιά θαη ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ θάδσλ παξά κόλν γηα εληόο ησλ
ΤΜ κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 1.1.2.1). ύκθσλα κε ην
Παξάξηεκα II, παξάγξαθν 6.4.1, δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ από
έλα θάδν ζε άιιν ιόγσ πςεινύ θηλδύλνπ κόιπλζεο.
4)ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, κία (1) θνξά θάζε 30 εκέξεο (ή λσξίηεξα αλ ππάξμεη πιεξόηεηα ηνπ ζαιάκνπ) λα ζπιιέγεη ηα απόβιεηα από ηνλ ςπθηηθό ζάιακν απνζήθεπζεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ώξεο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα
νξηζζεί από ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο . Η ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ. Σα έμνδα δύγηζεο ζηελ έδξα ηνπ
Ννζνθνκείνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ε κάθε αποκομιδή θα παπαλαμβάνονηαι όλα ηα απόβληηα ηος τςκηικού θαλάμος .Ο θάλαμορ θα εκκενώνεηαι .
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Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεύζπλν δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλνδεπηηθώλ Δληύπσλ Αλαγλώξηζεο ηνπο
ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 146163/2012.
Η εκέξα άθημεο ηνπ κεηαθνξέα γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ ζα καο γίλεηαη γλσζηή
ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ. Η όιε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο δύγηζεο θόξησζεο ζα δηεμάγεηαη
κόλν ην πξσί θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Η Τγεηνλνκηθή Μνλάδα ζα παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν ηα ΔΑΤΜ θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα
ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ θαη ηνλ θώδηθα ADR. Σα ΔΑΤΜ ζα θνξηώλνληαη ζην θνξηεγό ςπγείν
από ηνπο εηδηθνύο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο ηεο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο από πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ.
Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, γηα παξαιαβή ησλ ΔΑΤΜ, ζα πξνεγείηαη
δύγηζε ηνπ νρήκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο, παξνπζία ηνπ Τπεύζπλνπ Γηαρείξηζεο Ιαηξηθώλ Απνβιήησλ.
Η δύγηζε ησλ απνβιήησλ δελ ζα παξαβιέπεηαη πνηέ .Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα
ή λα εθνδηαζηεί θαη λα δηαζέηεη εηδηθή δπγαξηά αθξηβείαο ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδεη ζε θάζε
επίζθεςε γηα λα δπγίδνληαη ζε θάζε παξαιαβή νη πεξηέθηεο ή λα δπγίδεηαη ην κηθηό βάξνο πξηλ
θαη κεηά ηελ παξαιαβή ζηηο ππεξεζίεο δύγηζεο ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ ηεο Υίνπ (γεθπξνπιάζηηγγα) . Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ζα επηδέρνληαη ακθηζβεηήζεηο νη πνζόηεηεο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη θάζε θνξά αιιά θαη ζπλνιηθά θαη ζα εμαζθαιίδεηαη αδηακθηζβήηεηα ε εγθπξόηεηα ησλ κεηξήζεσλ.
Η δπγαξηά ζα πξέπεη λα είλαη θηλεηή θαη λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην ρώξν όπνπ ζα γίλεηαη ε παξαιαβή - παξάδνζε ησλ απνβιήησλ .Απνθιείζεηο ζηα 2 δπγίζκαηα (ζηελ Τ.Μ θαη
ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο) κεγαιύηεξα ηνπ 5% δύλαηαη λα ακθηζβεηεζνύλ από ην
Ννζνθνκείν.
Ο αλάδνρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ από ηελ Τγεηνλνκηθή Μνλάδα ζα δηεμάγεη έιεγρν κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλίρλεπζεο γηα ξαδηελεξγά πιηθά. Θα ειέγρεηαη ην θάζε θηβώηην ρσξηζηά .ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ραξηνθηβώηην κε ξαδηελεξγό πιηθό
πνπ δελ είλαη εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ νξίσλ (ξαδηελέξγεηα θηβσηίνπ > 3 Υ ξαδηελέξγεηα
πεξηβάιινληνο) ην θηβώηην δελ παξαιακβάλεηαη θαη παξακέλεη ζηελ Τγεηνλνκηθή κνλάδα.
Οη εμνπζηνδνηεκέλνη κεηαθνξείο ππνρξενύληαη λα παξαδίδνπλ ηα ΔΑΤΜ, αλάινγα κε ηελ
επεμεξγαζία πνπ απηά ζα ππνβιεζνύλ, ζηελ θαηάιιειε θαη πξνζπκθσλεκέλε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ΔΑΤΜ.
Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακηά επζύλε γηα ηηο, κεηά ηελ απνκάθξπλζε από απηό, ηπρόλ αλεπάξθεηεο θαη παξαιείςεηο ηνπ θνξέα κεηαθνξάο.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην θόζηνο ηεο ζπιινγήο – κεηαθνξάο
,ην θόζηνο δηάζεζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ δεπηεξνγελώλ ζπζθεπαζηώλ, θαη ηελ θαηακέηξεζε κε δπγαξηά ησλ πνζνηήησλ πνπ παξαιακβάλνληαη .Να δνζεί ηηκή γηα ηελ
εθηέιεζε ελόο δξνκνινγίνπ πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο (γηα ηε ζύγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ζα ππνινγηζηνύλ ζπλνιηθά 12 δξνκνιόγηα αλά έηνο).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα
ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Ζκεξ/ληα έθδνζεο Σαπηφηεηαο :
Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

Σ
Κ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
Σαρπδξνκείνπ
(Fax):
(Δmail):
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:
α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζν16

ξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην
εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη
3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο
εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ.
δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη
……………………………….. κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα.
ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138
θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη
ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.
η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ
.
(4)

Ζκεξνκελία:

/

/

Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)
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(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε
λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο
θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΥΩΣΙΜΗ ΜΔ
ΡΙ ΦΠΑ
ΦΠΑ
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Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ
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