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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
1.2 Του Ν.2198/94 άρθρο 24 του «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από
εμπορικές Επιχειρήσεις».
1.3 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
1.5 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων
Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».
1.6 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και του Ν. 2889/2001
(ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.7 Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.8 Του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.9 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών(περί
νομιμοποίησης δαπανών)
1.10 Του Ν 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)«Περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
1.11Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15
&16«Διορθωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις»
1.12 Του Ν 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
1.13 Το Ν.4403/2016(ΦΕΚ125/Α/2016) άρθρο 57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016

ΑΔΑ: 6ΔΔΓ4690ΒΧ-ΑΡΞ
καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α’160),πλην των διατάξεων των
άρθρων 134 έως 138-139,157 και της παρ.5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε
ισχύ»
1.14 ΤουΝ.4250/2014(ΦΕΚ74/26-03-2014)«Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις,
συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις».
1.15 Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
1.16 Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017(ΦΕΚ Α 171/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του
Ν4412/2016 9(Α 147).
1.17 Το Ν4472/2017(ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) ΜΕΡΟΣ Γ «Ίδρυση Κεντρικής Αρχής
Προμηθειών Υγείας».
1.18 Το Ν4542/2018(ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) άρθρο 4«Ρυθμίσεις για ΕΚΑΠΥ» περί
εγκρίσεως σκοπιμότητας.
Τις αποφάσεις:
1.Τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2019.
2.Την αριθμ πρωτ 163 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για ορισμό επιτροπής
διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Μεταφορά Συλλογή και
Διαχειρiση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και των Μεικτών
και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΜΕΑ &ΑΕΑ) »
2.5 Το με ΑΔΑΜ 19REQ004365720 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα του Νοσοκομείου.
2.6 Την αριθμ.πρωτ 164/28-01-2019 (ΑΔΑ:7ΝΗΚ4690ΒΧ-Ξ78) Απόφαση Δέσμευσης της
Πίστωσης του Νοσοκομείου(Αριθμός Δέσμευσης 58)
2.7Την αριθ.1η/21-01-2019 συνεδρίαση θέμα 10ο
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου για τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος..
2.8 Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια:
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής
Ημερομηνία: 06/02/2019
Ημέρα :ΤΕΤΑΡΤΗ
Ώρα: 12:00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΜΕΑ&ΑΕΑ).

ΑΔΑ: 6ΔΔΓ4690ΒΧ-ΑΡΞ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

90524400-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΑΑΜ

9.073,6 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΜΕΑ & ΑΕΑ

4.471,2 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΕ 0846
ΕΤΗΣΙΑ Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο350 παρ 3
Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)
Χαρτόσημο 3%επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ.ΑΕΠΠ
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ0,06%
Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ.
ΕΑΑΔΗΣΥ
Φόρος Προμηθευτών 8%
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην
αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο
προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της %
στο οποίο υπάγεται το είδος).
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
που βαρύνουν τον προμηθευτή).

ΑΡΘΡΟ 1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική
πρόσκληση.
2.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μας, από 28/01/2019 ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 05/02/2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής(Γενικό Νοσοκομείο ΛευκάδαςΑρ.Βαλαωρίτου 24,31100 Λευκάδα)
3. Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς
τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς
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να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε
τρόπο, εκπρόθεσμα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα
απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν
τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που
θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει
υποφάκελλο δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και
υποφάκελλο οικονομικής προσφοράς.Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.
1.Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 3.
2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στoιχεία σύμφωνα
με την τεχνική περιγραφή της παρούσης
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη
ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που θα περιλαμβάνει πρωτότυπο και αντίγραφο. Οι τιμές θα είναι
κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών(όπου υπάρχουν). Η τιμή θα αναλύεται και στο κόστος
συλλογής-μεταφοράς ανά κιλό και στο κόστος επεξεργασίας ανά κιλό.
Για την εύρεση του μειοδότη
θα ληφθεί υπόψη η συνολική δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα προκύψει από το άθροισμα των επιμέρους
δαπανών και των δύο κατηγοριών για τους 12 μήνες:
Συνολική Δαπάνη=

Δαπάνη για ΕΑΑΜ+ Δαπάνη για ΜΕΑ & ΑΕΑ

Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην εταιρεία με την χαμηλότερη τιμή συνολικής
δαπάνης.
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν προσφέρει τιμή στην μία από τις δύο
κατηγορίες θα απορρίπτεται.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς .Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον
οικονομική αξίωση του προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.
Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό
αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν
γίνονται δεκτές.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του πιστά αντίγραφα των κατωτέρω
δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισμού:


Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων,
σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146163, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις
οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο και βεβαίωση καταχώρισης στο αντίστοιχο
μητρώο του ΥΠΕΚΑ.



Βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων που παράγει το Νοσοκομείο Λευκάδας από την μονάδα
επεξεργασίας των αποβλήτων. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος
επεξεργασίας, το είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων.



Πιστοποιητικό – έκθεση ελέγχου κατά
φορτηγών ψυγείων μεταφοράς ΕΑΥΜ.



Πιστοποιητικό – έκθεση ελέγχου κατά ΑDR όπου θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των
φορτηγών ψυγείων μεταφοράς ΕΑΥΜ σύμφωνα με τους κανόνες ADR για την σύννομη οδική
μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.



Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για τη συλλογή και μεταφορά των
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.



Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση
τους για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η
προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ.



Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την
μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την
εταιρία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των
αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο οδηγών
που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.



Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρεία
για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον.



Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης και βεβαίωση καταχώρισης στο
αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΚΑ.



Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα με την KYA οικ.146163.



Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης (για κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το
περιβάλλον) για την εγκατάσταση αποστείρωσης.



Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό ISO (για την κατασκευή, εμπορία και συντήρηση) της εταιρείας

ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των

κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ και πιστοποιητικό CE του
συστήματος αποστείρωσης, πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις από
επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των
οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα
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στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου)
του ενδιαφέροντος του.


Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής,
όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν
μηχανήματα αποστείρωσης του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου.



Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου
υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ο εξοπλισμός αποστείρωσης αποβλήτων που θα
χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης και θα προκύπτει η χώρα καταγωγής
του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου τεχνικού εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των αποβλήτων αποδεικνύεται με υποβολή πελατολογίου
του κατασκευαστή όπου θα περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί και
λειτουργήσει παρόμοιο εξοπλισμό με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της
σύμβασης.



Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των
κλιβάνων αποστείρωσης οπού θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγω
μονάδα είναι σύμφωνοι με το STAATT III. (Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.1 της ΚΥΑ
οικ.146163).



Η μονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να είναι πιστοποιημένη
κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την αποστείρωση των ΕΑΑΜ και για την μεταφορά
των αποστειρωμένων προς τον εκάστοτε ΧΥΤΑ.



Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα
προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ.



Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς το οικείο ΧΥΤΑ των
αποβλήτων που έχουν υποστεί την διαδικασία της αποστείρωσης ή σύμβαση με αδειοδοτημένη
εταιρία που θα εκτελέσει το έργο αυτό.



Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης και βεβαίωση καταχώρισης στο αντίστοιχο
μητρώο του ΥΠΕΚΑ.



Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες(άρθρο 97,παρ.4,Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται
να παραταθεί (άρθρο 97,παρ.4,Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Πρόσκληση.
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Ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον , δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχθεί.
Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 5
Αξιολόγηση

Προσφορών

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται
τεχνικά αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της Πρόσκλησης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που
έχουν χαρακτηρισθεί στην Πρόσκληση ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνιστούν απόρριψη προσφορών.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες
προμηθευτές.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με
το άρθρο 105 του Νόμου 4412/2016 παράγραφος 3 , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι ημερών (20) από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν.4412/8-8-2016)
προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία και θα
παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση
μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα
με το άρθρο 105 παρ.5 του Νόμου 4412/2016.
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Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγματοποίησε την εργασία μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 160 του Νόμου
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Απαγορεύεται

η αναπροσαρμογή

του τιμήματος καθ ‘όλο

το διάστημα ισχύος της

σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση που θα γίνει η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα το δε έγγραφο της
σύμβασης που θα ακολουθήσει έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα όπως ορίζει το Άρθρο 105
του Νόμου 4412/2017
3.Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του Νοσοκομείου η συχνότητα εξόδου των αποβλήτων
ορίζεται τουλάχιστον 2-3 φορές τον μήνα.
4.Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξάντλησης των
ποσοτήτων. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωμα μονομερώς δίμηνης παράτασης ή
ίσης με την ισχύ της σύμβασης εκ μέρους της Υπηρεσίας με απόφαση αιτιολογημένη του Δ. Σ, με
τη σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου και με τους ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για
κάθε μήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη με τη μηνιαία ποσότητα που προβλέπει η
σύμβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ολικό χρόνο
ισχύς της σύμβασης
5.Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι συνολικές ποσότητές των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ΕΑΑΜ και των
Μικτών και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων ΜΕΑ & ΑΕΑ είναι περίπου:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΑΑΜ ΓΙΑ 12ΜΗΝΕΣ: 8.480ΚΙΛΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΑ& ΑΕΑ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ: 2.160ΚΙΛΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΑΜ:
Να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε €/kg χωρίς ΦΠΑ
Να δίνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ συμπεριλαμβανομένης της
δευτερογενούς συσκευασίας (π.χ χαρτοκιβώτια τύπου HOSPITAL BOX )
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ& ΑΕΑ:
Να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε €/kg χωρίς ΦΠΑ
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Να δίνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς των ΜΕΑ & ΑΕΑ εκτός ΥΜ συμπεριλαμβανομένης
της δευτερογενούς συσκευασίας και συγκεκριμένα χαρτοκιβώτια τύπου HOSPITAL BOX
κόκκινου χρώματος.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο
ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής και σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και
όπως αυτή τροποποιείται με την ΚΥΑ 62952/5384/2016.
1.Τα απόβλητα θα μεταφορτώνονται από υπάλληλο της Αναδόχου εταιρείας, αφού ζυγίζονται από
ζυγό της αναδόχου εταιρείας παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, σε κατάλληλο
όχημα μεταφοράς, για τη μεταφορά τους προς διάθεση εκτός της Υγειονομικής Μονάδας.
2.Ο ψυκτικός θάλαμος θα καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε κάθε παραλαβή αποβλήτων από τον
υπάλληλο της Αναδόχου εταιρείας.
3. Η αποκομιδή των αποβλήτων θα γίνεται 2-3 φορές τον μήνα από Δευτέρα-Παρασκευή, στη
διάρκεια του πρωινού ωραρίου (7.00-15.00) και πλην των επισήμων αργιών. Σε περίπτωση
ανάγκης, θα ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία η κατ΄εξαίρεση αποκομιδή των αποβλήτων.
4. Το προσωπικό συλλογής-μεταφοράς της αναδόχου εταιρείας, θα φέρει κατάλληλη προστατευτική
ένδυση, με επιβάρυνση του αναδόχου. Απαραίτητος για τις εργασίες εμβολιασμός του προσωπικού
του αναδόχου θα βαρύνει τον ίδιο. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του
αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
5. Σε περίπτωση ατυχήματος (διασπορά) κατά τη συλλογή-μεταφορά, ο ανάδοχος θα διαθέτει και
θα προσκομίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για το σκοπό αυτό θα διαθέτει και τον απαραίτητο
εξοπλισμό.
6.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/12 τα απόβλητα που μεταφέρονται και
επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, το
οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προτεινόμενο υπόδειγμα
(παρ. 6.2 της ΚΥΑ το οποίο τροποποιείται με την και όπως αυτή τροποποιείται με την ΚΥΑ
62952/5384/2016). Το συνοδευτικό αυτό έγγραφο θα παράγεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα (ένα
(1) για την παραγωγό ΥΜ, ένα (1) για το μεταφορέα, ένα (1) για τη μονάδα επεξεργασίας, ένα
(1) για την οικεία Περιφέρεια και υποχρεωτικά θα αρχειοθετείται, ως αποδεικτικό της
διαχείρισης των αποβλήτων. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί παράλληλα βεβαίωση για τη
διαχείριση των αποβλήτων των ΥΜ και η έκδοσή του θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται σε ειδικά χαρτοκιβώτια τα οποία θα παρέχει ο
ανάδοχος . Τα χαρτοκιβώτια θα ‘έχουν εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου ΗΟSΡITAL ΒΟΧ
των 40 ή 60 λίτρων και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα από συνθετικό
υλικό, πλην PVC.
Στο εσωτερικό των χαρτοκιβωτίων θα είναι συσκευασμένα τα απόβλητα σε πλαστική σακούλα,
από συνθετικό υλικό, πλην PVC, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την
διαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.
Εξωτερικά μονή πλαστική σακούλα που να φέρει ειδική σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου.
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Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία συλλογής προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή ανά κιλό, θα πρέπει να διαθέτει φορτηγό ψυγείο και να τηρεί την νόμιμη διαδικασία που προβλέπει
ο νόμος για την μεταφορά – αποκομιδή των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών ΕΑΑΜ
καθώς και των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ& ΑΕΑ.
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