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ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ.-ΘΕΡΜΟΣ Ν. 

Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24 

Τηλέφωνο: 2645360306 

FAX: 26450-25377 

e-mail: kpoliti@ghol.gr 

 

                 ΠΡΟΣ :  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ) 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΜΕΑ). 

 

1. ΣΧΕΤ: Την αριθµ. 5η/06-04-2017 Έκτακτη συνεδρίαση  (θέµα 3ο ) απόφαση ∆.Σ , 

την αριθµ.146163ΚΥΑ., το NOMO 4412/2016 & τις ισχύουσες διατάξεις περί 

προµηθειών, & τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                                                 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τις αδειοδοτηµένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων να 

αποστείλουν ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 25-04-

2017 ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:30 λόγω του κατεπείγοντος  για το έργο της 

συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας των  Επικίνδυνων Αποβλήτων  Αµιγώς 

Μολυσµατικών ( ΕΑΑΜ ) καθώς και των ( ΜΕΑ) CPV:90524000-6  προκειµένου να 
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προβούµε στην σύναψη   12µηνης σύµβασης συνολικού προϋπολογισµού 9.297 

€ πλέον ΦΠΑ. 

 Οι συνολικές ποσότητές των  Επικίνδυνων  Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών  

ΕΑΑΜ  και των  Μικτών Επικίνδυνων  Αποβλήτων ΜΕΑ είναι περίπου: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΑΑΜ ΓΙΑ 12ΜΗΝΕΣ: 6.000ΚΙΛΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΑ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ: 1.000 ΚΙΛΑ 

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 ή άλλη πιστοποιηµένη συσκευασία η οποία και να αναφέρεται. 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ: 

Να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε €/kg  χωρίς ΦΠΑ 

Να δίνεται το κόστος συλλογής-µεταφοράς των ΜΕΑ εκτός ΥΜ συµπεριλαµβανοµένης 

της δευτερογενούς συσκευασίας και συγκεκριµένα χαρτοκιβώτια τύπου HOSPITAL 

BOX κόκκινου χρώµατος. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ο οποίος 

περιλαµβάνει τα τεχνικά  στoιχεία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της παρούσης  

και τα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού 

2.  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 ∆απάνη=    ∆απάνη για ΕΑΑΜ+ ∆απάνη για ΜΕΑ 
 
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. 

 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες 
κρατήσεις  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του πιστά αντίγραφα των 

κατωτέρω δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισµού: 

� ∆ιαπεριφερειακή 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  ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης 

των 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 ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ 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. 
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� Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό ISO (για την κατασκευή, εµπορία και συντήρηση) της 

εταιρείας 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 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 ∆ηµοσίου) του 

ενδιαφέροντος του. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ήλωση του άρ. 8 ταυ 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. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι ποσότητές των  Επικίνδυνων  Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών  ΕΑΑΜ  και των  
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Μικτών Επικίνδυνων  Αποβλήτων ΜΕΑ είναι περίπου 7.000 ΚΙΛΑ.  

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 «ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήµα του βιολογικού κινδύνου.  

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. 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ( µε δικά του έξοδα) για την φόρτωση – εκφόρτωση καθώς και 

την ζύγιση των αποβλήτων.  

Η παράδοση – παραλαβή  θα γίνεται παρουσία επιτροπής που θα ορίζει το Γ.Ν. Λευκάδας. 

Συχνότητα φόρτωσης µία φόρα τον µήνα περίπου. Μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης 

παραλαβής ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει σε αρίστη κατάσταση από πλευράς 

καθαριότητας τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο που διαθέτει το νοσοκοµείο για την προσωρινή 

αποθήκευση των ΕΑΑΜ   καθώς και των ΜΕΑ. 

Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε την προσφορά σας έως τις 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ηµέρα 

Τρίτη  και ώρα 14:30 στην γραµµατεία του Γενικού  Νοσοκοµείου Λευκάδας. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχτούν στις 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017 ηµέρα Τετάρτη  και 

ώρα 12:00 π. µ. από την επιτροπή που θα οριστεί. 

� Το Νοσοκοµείο διατηρεί το  δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση µέρους των υπό 

προµήθεια ειδών-υπηρεσιών να αυξοµειώσει τις ζητούµενες ποσότητες κατά ποσοστό 

30% σε περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση µικρότερης 

ποσότητας ή να αναστείλει την προµήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική 

υπηρεσία η συναφθούν συµβάσεις από αυτή. 

� Με βάση τον εσωτερικό κανονισµό του Νοσοκοµείου η συχνότητα εξόδου των 

αποβλήτων ορίζεται τουλάχιστον δύο(2) φορές τον µήνα. 

� Κατά την µεταφορά στο Νέο Νοσοκοµείο ενδέχεται να γίνει σύναψη νέας σύµβασης 

λόγω  µεταβολής των ποσοτήτων των αποβλήτων. 
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� Η χρονική ισχύς της σύµβασης ορίζεται στους δώδεκα  (12) µήνες. 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 ∆. 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 

� Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονοµική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο 
χρόνο. 

 

    Η ανωτέρω πρόσκληση, θα βρίσκεται αναρτηµένη  στo diavgeia.gov.gr. καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου µας από τις 12/04/2017. 

 

 

 

                                                                                                                 Ο 

                                                                                               ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ  

    

                                                                                                   ΜΙΧΑΣ  ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ       
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