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ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ – ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ – ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ
ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ’ – ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1171, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/10/2012

Ετήσιου προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης: 30.000,00€, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ – ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)
Ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης: 27.600,00 €, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)
Ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης: 1.200,00€, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ’ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)
Ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης: 1.200,00€, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Nα δοθούν ξεχωριστές προσφορές για κάθε τμήμα της διακήρυξης
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ – ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)
Ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης: 27.600,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί
προμηθειών του Δημοσίου
Προκηρύσσει:
Δημόσιο Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών σφραγισμένων προσφορών, την
15/10/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις
εργασίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑΜΧ του Νοσοκομείου-ΚΥ Σητείας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή.
α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και εταιρείες που διαθέτουν μία από τις άδειες (είτε
αυτή της συλλογής – μεταφοράς, είτε αυτή της επεξεργασίας), εφόσον διαθέτουν
σύμβαση με άλλη εταιρεία η οποία διαθέτει την έτερη άδεια.
β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών, που τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Κ/ξιας ή της
ένωσης να διαθέτει την άδεια συλλογής, μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΧ και τουλάχιστον ένα από τα
μέλη της Κ/ξιας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΕΙΑ-ΜΧ. (Το μέλος που
διαθέτει την άδεια μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΧ και το μέλος που διαθέτει την άδεια επεξεργασίας
ΕΙΑ-ΜΧ δύναται να είναι το ίδιο).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία 15 ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση (σε τόπο,
ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους) των κάτωθι διαδικασιών:
1) Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2) Τεχνική αξιολόγηση.
Οι προαναφερόμενες διαδικασίες, επικυρώνονται με την σύνταξη σχετικού πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εγκρίνεται από τα αρμόδια
όργανα διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ – ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ
Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο
συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' του τμήματος Α της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13 % .
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας έχει σταλεί:
● Για δημοσίευση στο Πρόγραμμα Διαύγεια
● Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου,
www.ghsitia.gr
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση αυτή
θα έχει ετήσια διάρκεια με
μονομερώς για τρεις (3)

δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να την παρατείνει

μήνες. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η

συγκατάθεση του αναδόχου και με τους εξής όρους:
Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή,
στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο
κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
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ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ghsitia.gr (Προκηρύξεις
Διαγωνισμών) στις 02-10-2012 απ’ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.
Γενικές διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την
Αναθέτουσα

Αρχή,

κατά

τις

εργάσιμες

ημέρες

και

ώρες.

Διευκρινίσεις

και

συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, μετά από
σχετικό γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2
περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις
(4) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00, στο Γραφείο
Προμηθειών του ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού που έχει
συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν προσφορά παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων προσφορών των υποψηφίων που
υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των
φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, ΠΔ 118/2007) και της τεχνικής προσφοράς.
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ – ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)

ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(άρθρου 6, παρ 2, ΠΔ 118/2007)
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά
άρθρου 6, παρ.2 ΠΔ 118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή τρεις ημέρες μετά την
αποσφράγιση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2,
ΠΔ 118/2007)
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς κατακύρωση
διαγωνιζόμενο όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, υποβάλει τα δικαιολογητικά
του άρθρου 6, παρ. 2 που ΠΔ 118/2007. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα προβεί στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, σε ημερομηνία και ώρα

που θα

γνωστοποιηθεί προς τους συμμετέχοντες με σχετική ανακοίνωση της.
ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διέπεται κύρια από :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισμού

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
2.

Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
σήμερα.

3.

Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με
τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει.

4.

Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
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5.

Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

6.

Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2
του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-122002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
3310/2005.

7.

Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

8.

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προμηθειών Δημοσίου
Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

9.

Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010).

10. Την με αριθμό 6588/21.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1650/25-7-2011) Κ.Υ.Α. με την οποία

εγκρίνεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων των
Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές
πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
11. Την ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών

αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
12. Την με αρ. 8414/3.10.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, πιστώσεις 2011 κ΄ 2012».
14. Την με αρ.πρωτ. 5498/19-07-2012 Έγκριση Γ’ Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2011
15. Τη με αριθμό 520/25-07-2012 Απόφαση του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων
Νομού Λασιθίου

16. Το με αριθμ. 5261/9-07-2012 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την έκγριση των
τεχνικών προδιαγραφών του Γ.Ν.Αγ.Νικολάου
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ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997.

Άρθρο 13: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί
ποινή απορρίψεως και με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω, τα εξής δικαιολογητικά.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 5% της συνολικής προϋπολογισμένης
δαπάνης με ΦΠΑ . Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο
παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), άρθρου 8, παρ. 4 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία :
2.1.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού η διαδικασία ανάθεσης στην

οποία συμμετέχουν.
2.2.
2.2.1.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
(του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007) δηλαδή της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2.2.2.

Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.2.3.

Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

2.2.4.

Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη
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κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
2.2.5.

Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. του αρ. 43 του ΠΔ
60/2007 καταστάσεις, δηλ. σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.

2.2.6.

Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας & επικουρικής) και φορολογικά
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

2.2.7.

Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του.

2.2.8.

Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

2.2.9.

Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη & προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, που απαιτούνται
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 6 της
παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά
αυτά θα τα προσκομίσουν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σχετική
έγγραφη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή και μόνο από τον προς όν η
κατακύρωση.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
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ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
3.1.Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
3.2.Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3.3.Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας όλων των ομάδων

ή κάποιες από τις ζητούμενες ομάδες .
3.4.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
3.5.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
3.6.Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε
ισχύει, με την θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του
προμηθευτή, ΠΔ.118/2007 άρθρο 8 παρ.2, που απαιτούνται στο στάδιο της κατακύρωσης.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα
λειτουργίας αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
έχει μέσο ετήσιο τζίρο της τελευταίας τριετίας της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού
της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος
τζίρος για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι της τάξεως
του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.
7. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. (άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ΄του Π.Δ.
10

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ – ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΧ)

118/2007).
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
(1) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία
καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ κλπ) που μπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
(2) Να φέρουν την μονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς. Ειδικότερα
κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει
κάθε κεφάλαιο ή τμήμα της, σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς, ενώ παράλληλα θα
παραπέμπει στην συγκεκριμένη παράγραφο - απαίτηση της διακήρυξης που σχετίζεται με
αυτό.
15.2 Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
επαρκώς σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές αυτές, μπορεί να αποστέλλονται

με

οποιοδήποτε τρόπο, έως τις 15/10/2012 μέχρι τις 14:00, ημέρα Δευτέρα στη Γραμματεία
του Νοσοκομείου.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ).
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
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και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Ο κάθε υποψήφιος με μόνη τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς.
ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
■ Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σε τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.
Στο

φάκελο

με

την

ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται τα

δικαιολογητικά, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται.
■ Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται
και ο Πίνακας Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 της παρούσης.
■ Επίσης στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα της παρούσας.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
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λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους
θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι σε ημερομηνία, ώρα και τόπο
που θα ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Για λόγους
τήρησης της αρχής της ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων δεν μπορεί να ανήκουν στην
κατηγορία αυτή πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τα κριτήρια της αξιολόγησης της
προσφοράς.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την
τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά.
16.1 Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με
τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτηματος Β'
και των Κριτηρίων Αποδοχής και Αξιολόγησης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών απορρίπτονται.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά με,
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς

απαντήσεις θα

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν στην επιχείρηση που δηλώνεται για την
παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995.
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16.2 Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε:
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (€/kg) ΕΙΑ-ΜΧ

(πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή

αποκλεισμού που θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που θα
αναλάβει την ετήσια διαχείριση των ΕΙΑ-ΜΧ.
Στην τιμή να περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών δευτερογενούς
συσκευασίας για την οδική μεταφορά των ΕΙΑ-ΜΧ εκτός της Υ.Μ. (π.χ χαρτοκιβωτίων τύπου
HOSPITAL BOX), εάν χρησιμοποιηθούν ή άλλες πιστοποιημένες συσκευασίες,
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Προαιρετικά ο συμμετέχων μπορεί να αναλύει την προσφερόμενη τιμή σε επί μέρους
κατηγορίες ( αποκομιδή,συσκευασία,επεξεργασία μεταφορά)
Επίσης ο συμμετέχων κατά την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς του θα λάβει υπόψη το
ημερήσιο κόστος αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) βάσει του
οποίου θα υπολογίζεται το ανώτατο κόστος , έτσι όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΕΠΥ στο ημερήσιο
κόστος δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη, των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι,
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς

της

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
παρούσα προκήρυξη εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του
ΠΔ 118/2007. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ
Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε τιμή ανά χιλιόγραμμο ( € / kg )
μολυσματικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού,
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
19.2 Διαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
■ Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους
υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
■ Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς.
■ Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο,
εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Μπορεί αντί της μονογραφής κατά φύλλο των τεχνικών
προσφορών, να χρησιμοποιηθεί μηχανική συσκευή συρραφής η οποία θα διασφαλίζει τη
μη προσθήκη ή αφαίρεση υλικού από την προσφορά, οπότε αρκεί η μονογραφή στο
εξώφυλλο κάθε τόμου και η επαλήθευση της ορθής αρίθμησης του.
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■ Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος που
περιέχει τις οικονομικές προσφορές φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
■ Μετά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από τα διοικητικά όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής και την γνωστοποίηση στους ενδιαφερομένους, συνέρχεται η επιτροπή
αξιολόγησης σε ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου
να γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
■ Ακολουθεί αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια από την
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, συντάσσεται το πρακτικό και
ακολουθεί σχετική απόφαση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
■ Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μονογράφονται ανά
φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
■ Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των προσφορών
των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό όπως επίσης και των τιμών
(αναλύσεις των επιμέρους στοιχείων και των συνολικών οικονομικών προσφορών) που
προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
20.1 Διαδικασία
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ακολουθεί η αξιολόγηση τους σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία:
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1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους, αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται (μετά το
πέρας του διαγωνισμού) και δεν αποσφραγίζονται.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι

υπό αίρεση,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία
με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την διακήρυξη, γίνεται μετά από
αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
3. Η επιτροπή αξιολόγησης μετά το πέρας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
συντάσσει πρακτικό που κοινοποιεί στο σύνολο των διαγωνιζομένων.
4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής από
το Δ.Σ. σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
6. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης
συντάσσει πρακτικό στο οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και
προσκαλεί τον διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει
εντός προθεσμίας είκοσι ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου
6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που αναφέρει.
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης Διαγωνιζομένων
Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο
ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά
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αντίγραφα των κατωτέρω:
I) Για τη μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ, απαιτούνται να υποβληθούν με
την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν
τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ που θα υποβάλλει προσφορά μόνος
του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:
α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
μολυσματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 της ΚΥΑ 37591/2031/03 (πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα
εκτελεστεί το έργο).
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑΜΧ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ
που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή
σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 37591/2031/2003 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο
εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 37591/2031/2003.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑΜΧ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα
οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν
φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΙΑ-ΜΧ, μπορούν
να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την
ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών.
δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών
αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς

επεξεργασία τα μολυσματικά

απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΧ, με
συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και της
άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΙΑ-ΜΧ σε ισχύ.
ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΧ με
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ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους
και το περιβάλλον σε ισχύ.
στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ- ΜΧ με πιστοποιημένο
Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με
την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B').
ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά
μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύμφωνα με
το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-52009).
η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν
την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με
την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).
Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων
τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και
επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.
θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΙΑΜΧ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία
πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ΄όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
ι) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ, θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την συλλογή – μεταφορά επικινδύνων
ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα.
κ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π.
37591/2031/2003 με τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.
II) Για την επεξεργασία των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα,
απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και
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λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΧ,
που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών
ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία
επεξεργασίας ΕΙΑ-ΜΧ.
α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει σήμερα.
β) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της
μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος
παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των
απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης),
η αποδεκτή περιεκτικότητα

των αποβλήτων

σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο

επεξεργασίας.
Ιδιαίτερα για τις μονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν:
1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων.
2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που
αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία Η.Π.

37591/2031

ΚΥΑ,

καθώς

και

της

αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που
αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΧ του
έργου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης
του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον
πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε
περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΙΑ-ΜΧ θα γίνεται
βάσει των άρθρων 9 και 10 της αριθ. Η.Π. 37591/2031/2003 ΚΥΑ όπως ισχύει σήμερα.
i) Για τις μονάδες αποστείρωσης επιπλέον (ΦΕΚ 1419 Β /2003 ) να υποβληθούν:
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1. Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΙΑ-MX που έχουν υποστεί την επεξεργασία της
αποστείρωσης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται
να διαθέτει ένα μέλος.
2. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς
διάθεση στο ΧΥΤΑ.
ii) Για τις μονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί: Βεβαίωση του φορέα
επεξεργασίας ΕΙΑ-MX με αποτέφρωση για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών ή των επικινδύνων
αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ) ανάλογα με την επικινδυνότητα τους.
δ) Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου
συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί
τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και ΕΛΟΤ αρ. 12347/97. Για τις μονάδες αποτέφρωσης θα
πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 22912/1117/05 (ΦΕΚ 759 Β76-6-05), στην
Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου
2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς και όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ
37591/2031 άρθρο 17, Παράρτημα 2.
ε) Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη
χρήση κατάλληλων βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της

διαδικασίας που

εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138) όπως αυτά αντικατέστησαν τα πρότυπα (ΕΛΟΤ
ΕΝ σειρά 866-97) για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία αυτή που θα
είναι 1 δείκτης για κάθε 200 lit αποβλήτων και

τουλάχιστον 3 για κάθε

κύκλο

αποστείρωσης. Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι
βιολογικοί δείκτες πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα Προβλεπόμενα
Η.Π.37591/2031/2003 με τα παρατήματα της καθώς και σε

στην ΚΥΑ

κάθε άλλη διάταξη για τη

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.
στ) Για τις μονάδες αποτέφρωσης ΕΙΑ-ΜΧ να κατατεθούν:
1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων.
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2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που
αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, καθώς και της αποστειρωτικής
ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που
αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΧ του
έργου.
ζ) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης ή αποτέφρωσης θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την επεξεργασία επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, καθώς και για την τυχόν μεταφορά
των επεξεργαζόμενων ΕΙΑ-ΜΧ σε περίπτωση χρήσης της τεχνικής αποστείρωσης.
η) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης ή αποτέφρωσης θα
πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς
τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ
Η.Π 13588/725/2006.
θ) Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για
την επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΧ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία
της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την
ΚΥΑ37591/2031.ΠΑΡ.2§2.
Οι μονάδες αποστείρωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν θα παρεμποδίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού
(ΚΥΑ37591/2031,ΠΑΡ.3§Γ11). Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, στην εγκατάσταση θα πρέπει
να υπάρχει η πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση αποβλήτων, μέχρι
τρεις (3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών
αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποστείρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων
συντήρησης (ΚΥΑ37591/2031,ΠΑΡ.3§Γ11).
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των
διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής
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Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων ο οποίος του έγινε κατακύρωση,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια:
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην

αρμόδια

επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία
της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα
αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των
είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο

φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού
Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο
φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά
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πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων
Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συμβιβασμού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό

αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, έκδοσης

του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών
ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό

A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.

2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

και

προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε
περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν

ορισμένα από τα πιο

πάνω

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη
Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων
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όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

αποτελεί

ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
23.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών του διαγωνισμού και

ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον

ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
■ Περιγραφή είδους
■ Την τιμή
■ Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
■ Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς
και με το σχέδιο σύμβασης
■ Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
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ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση,
στέλνεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό πάροχο.
23.2 Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του αναδόχου.Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία
που αναφέρει η

ανωτέρω

παράγραφος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει αδικαιολογήτως να
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα

στην

Ελληνική

γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση

τους.(Ν.2513/1997).
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου,
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προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί

να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή

αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
25.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5% της
συνολικώς προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον ενός μηνός μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, απολύτως σύμφωνης με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά
τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στου λοιπούς συμμετέχοντες μέσα σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
25.2 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της
παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας,
προ Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την Καλή Εκτέλεση της σύμβασης.
Δεν πρέπει να δίδεται η δυνατότητα της σταδιακής αποδέσμευσης της Εγγυητικής Καλής
Εκτέλεσης της σύμβασης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1 Πληρωμή - Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα, με
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέραν των τριών(3)
μηνών από την προσκόμιση τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που
τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόσημο, κλπ). Τον ανάδοχο
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πάροχο υπηρεσιών, βαρύνουν οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη νόμιμες κρατήσεις και
τα αναλογούντα χαρτόσημα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιμολογιακή αξία και θα
καταβάλλεται από το φορέα. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει
να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι:
(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός.
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
(iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.
26.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που σύμφωνα με τους
ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:
Υπέρ Μ. Τ. Π.Υ. 1,5 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Χαρτόσημο 2% επί του ποσού της κράτησης υπέρ Μ. Τ. Π. Υ.
Ο.Γ.Α. χαρτόσημο 20% επί του προηγούμενου χαρτοσήμου.
(σύνολο κρατήσεων 1,536%)
Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07
Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της),
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα
υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
27.1 Κυρώσεις - πρόστιμα
Για κάθε σοβαρή παράβαση του όρου σύμβασης όπως πχ. μη τήρηση του προγράμματος
δρομολογίων, ο εργολάβος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία καλείται
να απολογηθεί εγγράφως.
Στη συνέχεια αφού συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
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εργασιών το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του φορέα, στη δεύτερη φορά στην
επιβολή προστίμου ίση με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης, στη τρίτη φορά στην επιβολή
προστίμου ίση με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης.
Για δε τέταρτη φορά θα κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και
118/2007.
27.2 Έκπτωση αναδόχου
Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των
συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο 27.1.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια
και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λασιθίου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί
διαιτησία, σύμφωνα πάντα
συμφωνήσουν. Αν

στα Δικαστήρια, σε

με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους

δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια

κατά

τα

οριζόμενα

στην παραπάνω

παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 29: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
29.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η
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εκχώρηση του τιμήματος του αναδόχου σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα.
29.2 Προσωπικό
Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά

μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ' αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων

της σύμβασης.

Σε

περίπτωση

οποιασδήποτε

αποδεδειγμένης

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάσταση της.
29.3 Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
29.4 Προσφορά και υποχρεώσεις Ενώσεων Εταιριών
1) Με την υποβολή προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης
Εταιριών ευθύνεται εξ ολοκλήρου.
2) Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
4) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους.
5) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από την Σύμβαση υποχρεώσεις, βαραίνουν τα εναπομείναντα
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μέλη του Ανάδοχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.
6) Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης, εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση.
7) Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης,
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
8) Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου όταν αυτός αποτελείται από μία
εταιρεία ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως, από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολών και
Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στην Σύμβαση.
9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 3414/2005.
ΑΡΘΡΟ 30 Πίνακας Συμμόρφωσης
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά,
συμπληρωμένος

σύμφωνα

με

τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο

υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται
συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα.
Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σημειώνεται η απάντηση

του

υποψηφίου
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Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι
από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
4.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της

τεχνικής

προσφοράς,

η

οποία

θα

περιλαμβάνει αριθμημένα

Τεχνικά

Φυλλάδια

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης

και

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία
του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των
περιεχόμενων της.
5.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες

πρέπει να είναι

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4

Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί
το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του
Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο Αν. Διοικητής του ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς
μολυσματικού χαρακτήρα, από τον ψυκτικό θάλαμο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ στην

σταθερή μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων

μολυσματικού χαρακτήρα και επεξεργασία τους.
1.

Τα διαχωρισμένα ΕΙΑ-ΜΧ, θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος

ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα: α) τα προς
αποστείρωση ΕΙΑ-ΜΧ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος, β) τα προς
αποτέφρωση ΕΙΑ-ΜΧ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC. Τα
αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές
συσκευασίες

μιας χρήσεως (ΚΥΑ Η.Π 37591/2031/1.10.2003, άρθρο 6, ΠαρΒ.2 και 3).

Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ-ΜΧ, θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία (εάν
χρησιμοποιηθούν) με εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX (των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση -στερεά διαγώνιος του κυτίου- δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 75cm) και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από
συνθετικό υλικό, πλην PVC. Επίσης εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται πλαστική
σακούλα πλην PVC κόκκινου χρώματος, που θα περικλείει το χαρτοκυτίο. Στο εσωτερικό των
χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασμένα τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς μολυσματικού
χαρακτήρα σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και με ειδικό κλείστρο
ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα
και τη στεγανότητα της συσκευασίας.
Επίσης για τα ΕΙΑ-ΜΧ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων
δευτερογενούς συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννομη και ασφαλή οδική
μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται
από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες),
θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο,
δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα
απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση λαμβάνοντας υπόψη τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275–99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98 όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί από τα
ΕΝ 1276:2009 και ΕΝ 1275:2005. Να κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ.
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2.

Συχνότητα φόρτωσης το ανώτερο κάθε 5 ήμερες και ανάλογα με την χωρητικότητα

του ψυγείου, σε θερμοκρασία ≤5οC όταν οι ποσότητες των αποβλήτων είναι μεγαλύτερες από
500 λίτρα. Για ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 500 λίτρων η συχνότητα φόρτωσης μπορεί να
είναι το ανώτερο κάθε 30 ημέρες και ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου, σε
θερμοκρασία ≤0οC. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης σύμφωνα με την {ΚΥΑ
37591/2031/30.09.03 (ΦΕΚ Β 1419-01/10/03)}. Για την απόδειξη των παραπάνω οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους αποδεικτικά έγγραφα δημόσιας
αρχής για τη διασφάλιση της συχνότητας μεταφοράς στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν
πλωτά μέσα.
3.

Ο ανάδοχος να καταθέτει, για την εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα,

πρόγραμμα εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τυχόν

προσωρινής αποθήκευσης των

αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ με το οποίο να τηρούνται τα μέτρα και οι όροι των άρθρων 6Δ2 & 7Β της
ΚΥΑ 37591/2031/2003.
4.

Αν ο ανάδοχος διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, οι οποίες θα

πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά του, ώστε μέχρι την παράδοση των αποβλήτων
για επεξεργασία να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ-ΜΧ εκτός των Υγειονομικών
Μονάδων, να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του
ιδίου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται
τυχόν διαφυγές υγρών και να υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο αποθήκευσης αθροιστικά και
το χρόνο προσωρινής αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας.
5.

Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ-ΜΧ θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους

κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π 37591/2031/1.10.2003.
Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό και
οι οδηγοί να έχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για την μεταφορά των
επικίνδυνων εμπορευμάτων (Νοσοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Παράλληλα να
κατατίθεται και έκθεση ελέγχου κατά ATP.
6.

Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο

οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια
αστικής ευθύνης προς τρίτους και το περιβάλλον για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας.
7.

Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα

ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης κατόπιν συνεννόησης.
8.

Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
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να ζυγίζει και να καταγράφει την ποσότητα των (ΕΙΑ-ΜΧ), παρουσία Επιτροπής της
Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων,
μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του.
9.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 37591/2003 τα ΕΙΑ- ΜΧ 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 του Πίνακα 1 και 2 του Παραρτήματος 4, της ΗΠ 37591/2031. 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 ΕΙΑ-ΜΧ. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί παράλληλα βεβαίωση για τη διαχείριση των
ΕΙΑ-ΜΧ των ΥΜ.
10.

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από την

υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με
ραδιενεργά

κατάλληλη

συσκευή

ανίχνευσης

για

υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί

χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων
(ραδιενέργεια

κιβωτίου

>

3

Χ

ραδιενέργεια

περιβάλλοντος)

το

κιβώτιο

δεν

παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα. Επίσης να εφαρμόζονται τα
οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
1. Η μονάδα επεξεργασίας να
καταλληλότητας και

διαθέτει

τα

απαραίτητα

πιστοποιητικά

και

άδειες

ασφαλούς λειτουργίας, (όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της

37591/2031 ΚΥΑ) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών
όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου δραστηριοποιείται (οι αρμοδιότητες αυτές ανήκαν
στην Νομαρχία και περιήλθαν στην Περιφέρεια). Το προσωπικό του αναδόχου που
λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και
να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις
περιπτώσεις αυτές.
2. Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.
12740/00 (ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ).
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3. Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση, ώστε
να μην είναι αναγνωρίσιμα και οι διαστάσεις τους να μην υπερβαίνουν τα 2 cm.
4. Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης
και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της
μεθόδου (τελικό μικροβιακό φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων).
5. Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία
της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε
να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
6. Να πραγματοποιείται έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (βιολογικών) της
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ866, όπως
αυτά αντικαταστάθηκαν από τα πρότυπα ΕΝ 11138), για κάθε φορτίο (ποσότητα) που
υπόκειται στη διαδικασία αυτή.
7. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων
των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.α.), για την συνεχή καταγραφή της
θερμοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της
αποστείρωσης.
8. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη
χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου.
9. Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των
αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ
εν 1276-98 όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί από τα ΕΝ 1276:2009 και ΕΝ 1275:2005.
10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει
συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία, πίεση, τύπο
συσκευασίας, χρόνος παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα
των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο
συγκεκριμένος εξοπλισμός.
11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει
έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας
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των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και
χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας.
12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγματοποιεί
ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.
13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα
αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).
14. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας για τη
συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων,
του Πίνακα 1 ή 2, του Παραρτήματος 4, της Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, του οποίου και κρατάει
αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις
των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον
10 έτη. Αντίγραφο συνοδευτικού Εντύπου

Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην

εγκατάσταση επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΧ στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των
αποστειρωμένων αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Αντίγραφο του Εντύπου Αναγνώρισης του πίνακα 1 ή 2
του παραρτήματος 4 της Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα
επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποστείρωση, έτσι ώστε να μπορεί να
ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία μετά
την αποστείρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος.
15. Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη
διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύονται στο

χώρο

της

αποστείρωσης, με τη χρήση βιολογικών δεικτών, που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά 866 - 97, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 11138. Οι
βιολογικοί δείκτες θα είναι τουλάχιστον ένας για κάθε 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του
θαλάμου αποστείρωσης,

με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών δεικτών. Αν η

αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη
διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι
προαναφερόμενοι

έλεγχοι

θα

πρέπει

να

διενεργούνται υπό την εποπτεία του

υγειονομικού υπευθύνου της Υ.Μ. και σε περίπτωση που πρόκειται για εγκαταστάσεις
εκτός της ΥΜ, υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου. Στη δεύτερη περίπτωση θα
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πρέπει να στέλνουν στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών
όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από τη
συγκεκριμένη ΥΜ. Η Υ.Μ μπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους ελέγχους επί τόπου στην
εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων της, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή
τήρηση της διαχείρισης των ΕΙΑ-ΜΧ.
16. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής

λειτουργίας

και

ελέγχου

της

εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται
στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρημένο από της αρμόδια Υπηρεσία
Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας.
17. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα αμιγώς
μολυσματικών αποβλήτων (ΕΙΑ) παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον
να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού
εξοπλισμού του.
18. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς
αποτέφρωση αποβλήτων μέχρι τρείς (3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5 οC σε κατάλληλα ψυγεία,
είτε

λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή

αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.
19. Τα αποστειρωμένα απόβλητα να τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου, σε
ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που προμηθεύεται ο ίδιος, στους οποίους
αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωμένα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού
χαρακτήρα», η ονομασία του φορέα αποστείρωσης, η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας
και η ημερομηνία αποστείρωσης (αρθρ. 8 παρ. 2α της ΚΥΑ 37591/2031/2003).
21. Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-μεταφορά-τυχόν προσωρινή αποθήκευση των
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού τύπου, που προορίζονται για ή έχουν
υποστεί αποστείρωση, άδεια από

το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα

από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της
οικείας Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της

Περιφέρειας. Σε περίπτωση

που η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες, η άδεια χορηγείται με Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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22. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για
την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί
γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
1.

Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει

τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες

καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, (όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της
37591/2031 ΚΥΑ) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών
όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται. Το
προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας

να είναι κατάλληλα

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά
που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.
2. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα
προβλεπόμενα μέτρα, όρους και περιορισμούς, οριακές τιμές εκπομπών για την πρόληψη
ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2000/76/ΕΚ της Ε.Ε. για «την αποτέφρωση των αποβλήτων» ή την Ελληνική
Νομοθεσία εφόσον αυτή είναι αυστηρότερη.
3. Η μονάδα αποτέφρωσης να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η θερμοκρασία των
αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο
και ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στους 850οC, μετρούμενη στο εσωτερικό
τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως ορίζεται στην άδεια
λειτουργίας της εγκατάστασης για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται ΕΙΑ
που περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ενώσεων, εκφρασμένων σε χλώριο, η
θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται στους 1100οC, επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
4. Η μονάδα αποτέφρωσης να είναι εφοδιασμένη με ένα τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα,
που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει
ο
ο
κάτω από τους 850 C ή τους 1100 C κατά περίπτωση. Οι θερμοκρασίες αυτές θα πρέπει να
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων καύσης και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη
στο θάλαμο καύσης ΕΙΑ μη αποτεφρωμένα.
5. Το σύστημα

τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να απολυμαίνεται
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εύκολα, να εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεμποδίζεται η
παραμόρφωση των δοχείων αποβλήτων – όπου αυτά χρησιμοποιούνται – προ της εισόδου
τους στο θάλαμο καύσης.
6. Οι θάλαμοι καύσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση
ίση τουλάχιστον με το 1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης.
7. Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά σταθερή.
8. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να

εφαρμόζει

συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης,
χρόνο

παραμονής των δημιουργουμένων απαερίων στην παραπάνω θερμοκρασία

αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή περιεκτικότητα των

αποβλήτων σε

υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία ο
συγκεκριμένος εξοπλισμός.
9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει έλεγχο και
συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του
αποτεφρωτήρα.
10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει ημερήσια
καταγραφή των αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.
11.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί ετήσιο
έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.
12.

Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σχέδιο

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
13. Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης

των

προς αποτέφρωση αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασίας ≤5οC σε κατάλληλα
ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε
λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.
14. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της
εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται
στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρημένοαπό της αρμόδια
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Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
15. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων
των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των

διενεργουμένων ελέγχων, της

επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των

φορτίων

έγγραφα, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης.
Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην εγκατάσταση
επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΧ καθώς και στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση

των

υπολειμμάτων καύσης των Επεξεργασμένων ΕΙΑ με αποτέφρωση (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ).
Αντίγραφο του Εντύπου παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου
οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ.,
βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία μετά την αποτέφρωση, ως
επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος (βεβαίωση τελικής διάθεσης υπολειμμάτων
καύσης -άρθρο 9 της Η.Π. 37591/2031).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας:

………………………………………………..
Κατάστημα …………………………………………….
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)
Ημερομηνία έκδοσης :…………………
ΕΥΡΩ:………………….
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:………….

€…………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………… (ολογράφως και αριθμητικώς) υπέρ της
εταιρείας ……………………………………………………………… Δ/νση …………………………………………………. Δια
τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………………………………….. για την
προμήθεια …………………………………………… σύμφωνα με την υπ' αριθμ …………………………. Δ/ξή
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσού τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη την
δήλωση σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από τους μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσία σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι την…………………………………………………..
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας:

……………………………………………………………………
Κατάστημα :……………………………………………………………………
(Δ/νση οδός αριθμός Τ.Κ. FAX)
Ημερομηνία έκδοσης:……………..
ΕΥΡΩ:……………..
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ:………………… €……………..
Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύηση μας ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα και παραιτούμαστε από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
της

εταιρείας

…………………………………………………………………………..

Δ/νση

…………………………………………………, και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………(ολογράφως και
αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης υπ' αριθμ.................................για........................................... Το παραπάνω ποσό
το κρατάμε στη διάθεση σας και θα σας το καταβάλλουμε, ολόκληρο ή μέρος

του,

χωρίς αντίρρηση σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και μέσα σε τρεις
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(3) εργάσιμες ημέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση σας και την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ............................... (ολογράφως) και όχι πέραν
αυτής και μέχρι τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωση σας, μετά δε
την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη και ανίσχυρη
και δε μπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καμία αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν
μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά
δύο (2) μήνες ή και μεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ.
5, Π.Δ.118/2007).
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(ΕΙΑ-ΤΧ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)
Ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης: 1.200,00 €, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών
του Δημοσίου
Προκηρύσσει
Δημόσιο Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών σφραγισμένων προσφορών, την
15/10/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις
εργασίες συλλογής και μεταφοράς των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ταυτόχρονα
μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) του
Νοσοκομείου- ΚΥ Σητείας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Στο τμήμα Β του διαγωνισμού (συλλογή και μεταφορά των επικινδύνων ιατρικών
αποβλήτων ταυτόχρονα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και αμιγώς τοξικού
χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες που διαθέτουν διαπεριφερειακή
άδεια σ υ λ λ ο γ ή ς – μ ε τ α φ ο ρ ά ς επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία 15 ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση (σε τόπο,
ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους) των κάτωθι διαδικασιών:
1) Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2) Τεχνική αξιολόγηση.
Οι προαναφερόμενες διαδικασίες, επικυρώνονται με την σύνταξη σχετικού πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εγκρίνεται από τα αρμόδια
όργανα διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ
Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο
συλλογής και μεταφοράς των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ταυτόχρονα μολυσματικού
και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' του τμήματος Β της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13 % .
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συλλογή - μεταφορά των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ σε μονάδα
αποτέφρωσης σύμφωνα

με

τα

αναφερόμενα

στις

Τεχνικές

Προδιαγραφές

του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας έχει σταλεί:
● Για δημοσίευση στο Πρόγραμμα Διαύγεια
● Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου,
www.ghsitia.gr
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση αυτή
θα έχει ετήσια διάρκεια με
μονομερώς για τρεις (3)

δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να την παρατείνει

μήνες. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η

συγκατάθεση του αναδόχου και με τους εξής όρους:
Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή,
στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο
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κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ghsitia.gr (Προκηρύξεις
Διαγωνισμών) στις 2-10-2012 απ’ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.
Γενικές διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την
Αναθέτουσα

Αρχή,

κατά

τις

εργάσιμες

ημέρες

και

ώρες.

Διευκρινίσεις

και

συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, μετά από
σχετικό γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2
περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις
(4) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00, στο Γραφείο
Προμηθειών του ΓΝ-KY Σητείας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού που έχει
συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν προσφορά παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων προσφορών των υποψηφίων που
υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των
φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, ΠΔ 118/2007) και της τεχνικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(άρθρου 6, παρ 2, ΠΔ 118/2007)
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Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά
άρθρου 6, παρ.2 ΠΔ 118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή τρεις ημέρες μετά την
αποσφράγιση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2,
ΠΔ 118/2007)
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς κατακύρωση
διαγωνιζόμενο όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, υποβάλει τα δικαιολογητικά
του άρθρου 6, παρ. 2 που ΠΔ 118/2007. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα προβεί στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, σε ημερομηνία και ώρα

που θα

γνωστοποιηθεί προς τους συμμετέχοντες με σχετική ανακοίνωση της.
ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διέπεται κύρια από :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισμού
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με
τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
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6. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα
2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /2412-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
3310/2005.
7. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προμηθειών Δημοσίου
Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010).
10. Την με αριθμό 6588/21.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1650/25-7-2011) Κ.Υ.Α. με την οποία
εγκρίνεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων των
Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές
πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
11. Την ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
12. Την με αρ. 177/29.9.2011 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης
13. Την με αρ. 8414/3.10.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, πιστώσεις 2011 κ΄ 2012».
14. Τη με αριθμό 520/25-07-2012 Απόφαση του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Νομού Λασιθίου
15. Την με αρ.πρωτ. 5498/19-07-2012 Έγκριση Γ’ Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2011

16.Το με αριθμ. 5261/9-07-2012 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την έκγριση των
τεχνικών προδιαγραφών Αγ.Νικολάου.
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ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997.
Άρθρο 13: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί
ποινή απορρίψεως, και με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 5% της συνολικής προϋπολογισμένης
δαπάνης με ΦΠΑ . Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο παράρτημα
Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), άρθρου 8, παρ. 4 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία :
2.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού η διαδικασία ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν.
2.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
2.2.1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα (του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007) δηλαδή της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2.2.2 Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2.2.3 Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
2.2.4 Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
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διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
2.2.5 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. του αρ. 43 του ΠΔ
60/2007 καταστάσεις, δηλ. σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
που

προβλέπεται από

τις

διατάξεις

της χώρας εγκατάστασης

του

προσφέροντος.
2.2.6 Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας & επικουρικής) και φορολογικά
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2.2.7 Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του.
2.2.8 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2.2.9 Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη & προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, που απαιτούνται
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 6 της
παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά
αυτά θα τα προσκομίσουν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σχετική
έγγραφη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή και μόνο από τον προς όν η
κατακύρωση.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
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3.1 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
3.2 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3.3 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας όλων των ομάδων ή
κάποιες από τις ζητούμενες ομάδες .
3.4 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
3.5 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
3.6 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε
ισχύει, με την θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του
προμηθευτή, ΠΔ.118/2007 άρθρο 8 παρ.2, που απαιτούνται στο στάδιο της κατακύρωσης.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα
λειτουργίας αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
έχει μέσο ετήσιο τζίρο της τελευταίας τριετίας της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού
της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος
τζίρος για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι της τάξεως
του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.
7. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. (άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ΄του Π.Δ.
118/2007).
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
(1) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία
καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ κλπ) που μπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
(2) Να φέρουν την μονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς. Ειδικότερα
κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει
κάθε κεφάλαιο ή τμήμα

της, σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς, ενώ

παράλληλα θα παραπέμπει στην συγκεκριμένη παράγραφο - απαίτηση της διακήρυξης που
σχετίζεται με αυτό.
15.2 Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
επαρκώς σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές αυτές, μπορεί να αποστέλλονται

με

οποιοδήποτε τρόπο, έως τις 15/10/2012 μέχρι τις 14:00, ημέρα Δευτέρα στη Γραμματεία
του Νοσοκομείου.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ).
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής
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διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Ο κάθε υποψήφιος με μόνη τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς.
ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
■ Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σε τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.
Στο

φάκελο

με

την

ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται τα

δικαιολογητικά, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται.
■ Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται
και ο Πίνακας Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 της παρούσης.
■ Επίσης στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα της παρούσας.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
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λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους
θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι σε ημερομηνία, ώρα και τόπο
που θα ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Για λόγους
τήρησης της αρχής της ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων δεν μπορεί να ανήκουν στην
κατηγορία αυτή πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τα κριτήρια της αξιολόγησης της
προσφοράς.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την
τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά.
16.1 Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με
τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτηματος Β'
και των Κριτηρίων Αποδοχής και Αξιολόγησης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών απορρίπτονται.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά με,
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς

απαντήσεις θα

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν στην επιχείρηση που δηλώνεται για την
παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995.
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16.2 Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε:
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (€/kg) ΕΙΑ-ΜΤΧ και αμιγώς τοξικού χαρακτήρα ΕΙΑ-ΤΧ (πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή να περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών δευτερογενούς
συσκευασίας για την οδική μεταφορά των ΕΙΑ-ΜΤΧ εκτός της Υ.Μ. (π.χ χαρτοκιβωτίων τύπου
HOSPITAL BOX), εάν χρησιμοποιηθούν ή άλλες πιστοποιημένες συσκευασίες,
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη, των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι,
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς

της

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
παρούσα προκήρυξη εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του
ΠΔ 118/2007. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ
Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε τιμή ανά χιλιόγραμμο ( € / kg )
μολυσματικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού,
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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19.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
19.2 Διαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
■ Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους
υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
■ Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς.
■ Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο,
εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Μπορεί αντί της μονογραφής κατά φύλλο των τεχνικών
προσφορών, να χρησιμοποιηθεί μηχανική συσκευή συρραφής η οποία θα διασφαλίζει τη
μη προσθήκη ή αφαίρεση υλικού από την προσφορά, οπότε αρκεί η μονογραφή στο
εξώφυλλο κάθε τόμου και η επαλήθευση της ορθής αρίθμησης του.
■ Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος που
περιέχει τις οικονομικές προσφορές φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
■ Μετά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από τα διοικητικά όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής και την γνωστοποίηση στους ενδιαφερομένους, συνέρχεται η επιτροπή
αξιολόγησης σε ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου
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να γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
■ Ακολουθεί αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια από την
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, συντάσσεται το πρακτικό και
ακολουθεί σχετική απόφαση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
■ Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μονογράφονται ανά
φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
■ Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των προσφορών
των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό όπως επίσης και των τιμών
(αναλύσεις των επιμέρους στοιχείων και των συνολικών οικονομικών προσφορών) που
προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
20.1 Διαδικασία
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ακολουθεί η αξιολόγηση τους σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία:
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους, αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται (μετά το
πέρας του διαγωνισμού) και δεν αποσφραγίζονται.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι

υπό αίρεση,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία
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με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την διακήρυξη, γίνεται μετά από
αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
3. Η επιτροπή αξιολόγησης μετά το πέρας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
συντάσσει πρακτικό που κοινοποιεί στο σύνολο των διαγωνιζομένων.
4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής από
το Δ.Σ. σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
6. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης
συντάσσει πρακτικό στο οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και
προσκαλεί τον διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει
εντός προθεσμίας είκοσι ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου
6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που αναφέρει.
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης Διαγωνιζομένων
Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο
ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά
αντίγραφα των κατωτέρω :
I) Για τη μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, απαιτούνται να
υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά
και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ που θα
υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 της ΚΥΑ 37591/2031/03 (πρέπει
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υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα
εκτελεστεί το έργο).

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και
ΕΙΑ-ΤΧ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΙΑΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 37591/2031/2003 και ότι διαθέτει το
απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΤΧ
και ΕΙΑ-ΤΧ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 37591/2031/2003.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και
ΕΙΑ-ΤΧ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα
οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν
μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, μπορούν
να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική
προστασία του οδηγού και των χειριστών.

δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών
αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ

ότι δέχεται προς επεξεργασία τα επικίνδυνα ιατρικά

απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και
ΕΙΑ-ΤΧ, με συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και
της άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ σε ισχύ.

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ
με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς
τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ.

στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ με
πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
(ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B').
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ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP,
σύμφωνα με το (ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008 και την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από
21-5-2009).

η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την
μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την
εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη
των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο
(2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος
οδήγησης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑΤΧ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία
πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ΄όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.

ι) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής – μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την συλλογή

- μεταφορά επικινδύνων

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ.

κ)Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π.
37591/2031/2003 με τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των
διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής
Προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων ο οποίος του έγινε κατακύρωση,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια:
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην

αρμόδια

επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία
της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα
αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των
είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο

φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού
Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο
φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά
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πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων
Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συμβιβασμού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό

αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, έκδοσης

του τελευταίου
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εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών
ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και

προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε
περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν

ορισμένα από τα πιο

πάνω

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη
Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,
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δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

αποτελεί

ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
23.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών του διαγωνισμού και

ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον

ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
■ Περιγραφή είδους
■ Την τιμή
■ Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
■ Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς
και με το σχέδιο σύμβασης
■ Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
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Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση,
στέλνεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό πάροχο.
23.2 Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του αναδόχου. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία
που αναφέρει η ανωτέρω παράγραφος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει αδικαιολογήτως να
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν ζητείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1 Πληρωμή - Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα, με
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέραν των τριών(3)
μηνών από την προσκόμιση τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που
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τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόσημο, κλπ). Τον ανάδοχο
πάροχο υπηρεσιών, βαρύνουν οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη νόμιμες κρατήσεις και
τα αναλογούντα χαρτόσημα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιμολογιακή αξία και θα
καταβάλλεται από το φορέα. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει
να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι:
(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός.
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
(iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.
26.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που σύμφωνα με τους
ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:
Υπέρ Μ. Τ. Π.Υ. 1,5 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Χαρτόσημο 2% επί του ποσού της κράτησης υπέρ Μ. Τ. Π. Υ.
Ο.Γ.Α. χαρτόσημο 20% επί του προηγούμενου χαρτοσήμου.
(σύνολο κρατήσεων 1,536%)
Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07
Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της),
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα
υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
27.1 Κυρώσεις - πρόστιμα
Για κάθε σοβαρή παράβαση του όρου σύμβασης όπως πχ. μη τήρηση του προγράμματος
δρομολογίων, ο εργολάβος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία καλείται
να απολογηθεί εγγράφως.
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Στη συνέχεια αφού συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
εργασιών το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του φορέα, στη δεύτερη φορά στην
επιβολή προστίμου ίση με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης, στη τρίτη φορά στην επιβολή
προστίμου ίση με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης.
Για δε τέταρτη φορά θα κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και
118/2007.
27.2 Έκπτωση αναδόχου
Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των
συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο 27.1.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια
και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λασιθίου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί
διαιτησία, σύμφωνα πάντα
συμφωνήσουν. Αν

στα Δικαστήρια, σε

με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους

δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια

κατά

τα

οριζόμενα

στην παραπάνω

παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 29: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
29.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
71

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΕΙΑ-ΤΧ)

κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η
εκχώρηση του τιμήματος του αναδόχου σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα.
29.2 Προσωπικό
Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά

μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ' αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων

της σύμβασης.

Σε

περίπτωση

οποιασδήποτε

αποδεδειγμένης

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάσταση της.
29.3 Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
29.4 Προσφορά και υποχρεώσεις Ενώσεων Εταιριών
1) Με την υποβολή προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης
Εταιριών ευθύνεται εξ ολοκλήρου.
2) Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
4) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους.
5) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
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υφίσταται και οι απορρέουσες από την Σύμβαση υποχρεώσεις, βαραίνουν τα εναπομείναντα
μέλη του Ανάδοχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.
6) Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης, εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση.
7) Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης,
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
8) Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου όταν αυτός αποτελείται από μία
εταιρεία ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως, από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 3414/2005.
ΑΡΘΡΟ 30 Πίνακας Συμμόρφωσης
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά,
συμπληρωμένος

σύμφωνα

με

τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο

υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται
συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα.
Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σημειώνεται η απάντηση

του

υποψηφίου
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Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι
από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
4.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της

τεχνικής

προσφοράς,

η

οποία

θα

περιλαμβάνει αριθμημένα

Τεχνικά

Φυλλάδια

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης

και

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία
του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των
περιεχόμενων της.
5.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες

πρέπει να είναι

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4

Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί
το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του
Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο Αν. Διοικητής του ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ταυτόχρονα
μολυσματικού & τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ), από
τον ψυκτικό θάλαμο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ στην σταθερή
μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων και επεξεργασία τους.
1. Η συλλογή των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ θα γίνεται από το προσωπικό της εκάστοτε
Υγειονομικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα
διαχωρισμένα ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώματος,
ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ-ΜΤΧ
και ΕΙΑ-ΤΧ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος (άρθρο 6β2 της Η.Π.
37591/2031).

2. Ο ανάδοχος συλλογής-μεταφοράς να παραδίδει τα απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ) για
αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ).

3. Ο ανάδοχος να παραδίδει τα απόβλητα για αποτέφρωση σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύμβαση
σε ισχύ).

4. Η συλλογή των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από την Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης
της Υγειονομικής Μονάδας (Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας) και η τοποθέτησή τους στο όχημα
μεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.

5. Η μεταφορά των προς επεξεργασία, μολυσματικού και ταυτόχρονα τοξικού χαρακτήρα,
ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1, της
Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1419/τ. Β΄/1-10-2003), να γίνεται από κατάλληλο όχημα ή
οχήματα, αδειοδοτημένου για αυτό το σκοπό, φορέα. Η οριζόμενη από την ως άνω ΚΥΑ
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μέθοδος επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ είναι η μέθοδος της αποτέφρωσης. (σύμφωνα
με την Η.Π. 37591/2031 τα ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ μπορούν να επεξεργαστούν μόνο με την
μέθοδο αποτέφρωσης).

6. Το όχημα μεταφοράς του αναδόχου, κατ΄ ελάχιστον, να είναι ειδικό, τελείως κλειστό,
στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 8ο C, να μη φέρει
μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά, να μπορεί να πλένεται και να
απολυμαίνεται εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού
και των χειριστών (άρθρο 7Α1 της Η.Π.37591/2031). Στο όχημα μεταφοράς καλό είναι να
αναγράφεται ο τίτλος «Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού ή/και ταυτόχρονα
τοξικού χαρακτήρα».

7. Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί την αποκομιδή και μεταφορά, με τη συχνότητα που θα του
καθορίσει η κάθε Υγειονομική Μονάδα, με βάση την παραγόμενη από αυτήν ποσότητα
αποβλήτων μολυσματικού και ταυτόχρονα τοξικού χαρακτήρα, με ελάχιστη συχνότητα
επεξεργασίας 1 φορά κάθε 5 ημέρες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η
παραγόμενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500 λίτρα, οπότε η Υγειονομική Μονάδα έχει το
δικαίωμα να την αποθηκεύσει σε θερμοκρασία κάτω από 0ο C για χρονικό διάστημα έως 30
ημέρες. Για την απόδειξη των παραπάνω οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν
με την προσφορά τους αποδεικτικά έγγραφα δημόσιας αρχής για τη διασφάλιση της
συχνότητας μεταφοράς στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πλωτά μέσα.

8. Οι μέρες μεταφοράς δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του
ελληνικού κράτους. Η αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ για τα ΕΙΑΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος.

9. Το όχημα μεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την
Υγειονομική Μονάδα, χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα.

10. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποτέφρωση ποσότητα των ΕΙΑ-ΜΤΧ
και ΕΙΑ-ΤΧ της Υγειονομικής Μονάδας, παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει η Υγειονομική
Μονάδα και προσωπικό του αναδόχου.
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11. Ο ανάδοχος να καταθέτει, για την εκάστοτε εξυπηρετούμενη Υγειονομική Μονάδα,
πρόγραμμα εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τυχόν

προσωρινής αποθήκευσης των

αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ με το οποίο να τηρούνται τα μέτρα και οι όροι των άρθρων 6Δ2
& 7Β της ΚΥΑ 37591/2031/2003.

12. Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας για τη
συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων, του Πίνακα 1, του Παραρτήματος 4, της Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, του οποίου και
κρατάει αρχείο. Το ως άνω Έντυπο συνοδεύει τα ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ κατά τη συλλογή και
μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας. Αντίγραφο του Εντύπου αποδίδει ο
ανάδοχος και στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση.

13. Αν ο ανάδοχος διαθέτει τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ώστε μέχρι την
παράδοση των αποβλήτων για αποτέφρωση να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ-ΜΤΧ
και ΕΙΑ-ΤΧ εκτός των Υγειονομικών Μονάδων, να φροντίζει ώστε τα απόβλητα να
τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα (κόκκινο
εκτός από την περίπτωση που τα προς αποτέφρωση απόβλητα περιέχουν πάνω από 1%
αλογονούχες οργανικές ουσίες οπότε το χρώμα του αρχικού και του δεύτερου υποδοχέα
είναι πράσινο), πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών και να
υπολογίζει στο μέγιστο χρόνο αποθήκευσης αθροιστικά και το χρόνο προσωρινής
αποθήκευσης εντός της Υγειονομικής Μονάδας.

14. Ο ανάδοχος να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων, που χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η
μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες (αρθρ. 10 παρ. 5 της ΚΥΑ
37591/2031/2003) ή που χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας, εφόσον η
μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας.
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15. Το Νοσοκομείο οφείλει να έχει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π 37591/2031/1.10.2003.

16. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος
αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής
ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας.

17. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης να ισχύουν
τα δεδομένα ζύγισης που ισχύουν και για τα ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ δηλ. επιτροπή Υ.Μ. κατά την
ζύγιση, έλεγχο εγγράφων, υπερφόρτωση, κλπ.

18. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από την
υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά
υλικά. Ελέγχεται το κάθε χαρτοκιβώτιο χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με
ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3
Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην
υγειονομική μονάδα. 20. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχημα, ή βλάβης ή συντήρησης των
οχημάτων μεταφοράς, ο ανάδοχος να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή
ο

αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5 C.

19. Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά ADR για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων (ΦΕΚ 113/Α΄/4-6-1999, Παράρτημα Α΄, Μέρος 2, Κεφ. 2.2.6.2, Κλάση 6.2,
Μέρος 4, Κεφ. 4.1). Τα οχήματα φόρτωσης αποβλήτων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
της συμφωνίας ADR και τις διατάξεις της ΚΥΑ 37591/2031/2003.

20. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων
των φορτηγών ψυγείων (αριθμ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/22-5-2008).

21.Το προσωπικό του αναδόχου, που απασχολείται στη μεταφορά των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, να
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τα πιστοποιητικά (κατά
ADR) που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.
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22. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για
την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί
γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης.

23. Ο ανάδοχος πρέπει για την μεταφορά των Νοσοκομειακών αποβλήτων να είναι
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008.

24. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ
με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους
και το περιβάλλον, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 παρ. 4 της ΚΥΑ 37591/2031/2003.

25.Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από τους αποδέκτες των προς
επεξεργασία ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ.

26.Εν γένει η μεταφορά των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται
στην Η.Π. 37591/2031/2003 ΚΥΑ.
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ’
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ

ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)
Ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης: 1.200,00 €, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών
του Δημοσίου
Προκηρύσσει
Δημόσιο Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών σφραγισμένων προσφορών, την
15/10/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την
διαχείριση (επεξεργασία) των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ταυτόχρονα μολυσματικού
και τοξικού χαρακτήρα ( ΕΙΑ-ΜΤΧ) κ α ι α μ ι γ ώ ς τ ο ξ ι κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α ( ΕΙΑ-ΤΧ) τ ου
Νοσοκομείου - ΚΥ Σητείας για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και εταιρείες που διαθέτουν την άδεια επεξεργασίας ΕΙΑΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία 15 ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και στον Ελληνικό τύπο.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση (σε τόπο,
ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους) των κάτωθι διαδικασιών:
1) Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2) Τεχνική αξιολόγηση.
Οι προαναφερόμενες διαδικασίες, επικυρώνονται με την σύνταξη σχετικού πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εγκρίνεται από τα αρμόδια
όργανα διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ
Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της
διαχείρισης (επεξεργασίας) των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Γ της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13 % .
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επεξεργασία των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Γ της
παρούσας
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας έχει σταλεί:
● Για δημοσίευση στο Πρόγραμμα Διαύγεια
● Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου,
www.ghsitia.gr
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση αυτή
θα έχει ετήσια διάρκεια με
μονομερώς για τρεις (3)

δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να την παρατείνει

μήνες. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η

συγκατάθεση του αναδόχου και με τους εξής όρους:
Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή,
στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο
κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ghsitia.gr (Προκηρύξεις
Διαγωνισμών) στις 2-10-2012 απ’ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.
Γενικές διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την
Αναθέτουσα

Αρχή,

κατά

τις

εργάσιμες

ημέρες

και

ώρες.

Διευκρινίσεις

και

συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, μετά από
σχετικό γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2
περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις
(4) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00, στο Γραφείο
Προμηθειών του ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού που έχει
συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν προσφορά παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων προσφορών των υποψηφίων που
υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των
φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, ΠΔ 118/2007) και της τεχνικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(άρθρου 6, παρ 2, ΠΔ 118/2007)
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Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά
άρθρου 6, παρ.2 ΠΔ 118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή τρεις ημέρες μετά την
αποσφράγιση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2,
ΠΔ 118/2007)
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς κατακύρωση
διαγωνιζόμενο όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, υποβάλει τα δικαιολογητικά
του άρθρου 6, παρ. 2 που ΠΔ 118/2007. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα προβεί στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, σε ημερομηνία και ώρα

που θα

γνωστοποιηθεί προς τους συμμετέχοντες με σχετική ανακοίνωση της.
ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διέπεται κύρια από :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισμού Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3527/2007
(ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών Νοσοκομείων
και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
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τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8
(Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’
242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό
εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

7. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα
και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010).
10. Την με αριθμό 6588/21.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1650/25-7-2011) Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρίνεται το
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».

11. Την ΚΥΑ 37591/ 2031/ 03 (ΦΕΚ 1419/ Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

12. Την με αρ. 8414/3.10.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011, πιστώσεις 2011 κ΄ 2012».

13. Την με αρ. 11081/14.12.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών,
των φορέων του αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ 2957Β/23.12.2011).

14. Τη με αριθμό 520/25-07-2012 Απόφαση του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Νομού
Λασιθίου

15.Την με αρ.πρωτ. 5498/19-07-2012 Έγκριση Γ’ Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2011
16.Το με αριθμ. 5261/9-07-2012 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την έκγριση των τεχνικών
προδιαγραφών Αγ.Νικολάου
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ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997.
Άρθρο 13: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί
ποινή απορρίψεως, και με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 5% της συνολικής προϋπολογισμένης
δαπάνης με ΦΠΑ . Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο παράρτημα
Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), άρθρου 8, παρ. 4 όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία :
2.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού η διαδικασία ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν.
2.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
2.2.1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα (του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007) δηλαδή της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2.2.2 Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2.2.3 Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
2.2.4 Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
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2.2.5 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. του αρ. 43 του ΠΔ
60/2007 καταστάσεις, δηλ. σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
που

προβλέπεται από

τις

διατάξεις

της χώρας εγκατάστασης

του

προσφέροντος.
2.2.6 Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας & επικουρικής) και φορολογικά
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2.2.7 Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του.
2.2.8 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2.2.9 Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη & προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, που απαιτούνται
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 6 της
παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά
αυτά θα τα προσκομίσουν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σχετική
έγγραφη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή και μόνο από τον προς όν η
κατακύρωση.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
3.1 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
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3.2 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3.3 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας όλων των ομάδων ή
κάποιες από τις ζητούμενες ομάδες .
3.4 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
3.5 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
3.6 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε
ισχύει, με την θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του
προμηθευτή, ΠΔ.118/2007 άρθρο 8 παρ.2, που απαιτούνται στο στάδιο της κατακύρωσης.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα
λειτουργίας αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
έχει μέσο ετήσιο τζίρο της τελευταίας τριετίας της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού
της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος
τζίρος για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι της τάξεως
του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.
7. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. (άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ΄του Π.Δ.
118/2007).
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
87

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ’ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)

15.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
(1) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία
καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ κλπ) που μπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
(2) Να φέρουν την μονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς. Ειδικότερα
κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει
κάθε κεφάλαιο ή τμήμα

της, σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς, ενώ

παράλληλα θα παραπέμπει στην συγκεκριμένη παράγραφο - απαίτηση της διακήρυξης που
σχετίζεται με αυτό.
15.2 Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
επαρκώς σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές αυτές, μπορεί να αποστέλλονται

με

οποιοδήποτε τρόπο, έως τις 15/10/2012 μέχρι τις 14:00, ημέρα Δευτέρα
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει την ευθύνη φύλαξης των προσφορών σε
κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να της παραχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ).
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής
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διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Ο κάθε υποψήφιος με μόνη τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς.
ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
● Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σε τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.
Στο

φάκελο

με

την

ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται τα

δικαιολογητικά, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται.
● Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται
και ο Πίνακας Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 της παρούσης.
● Επίσης στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα της παρούσας.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους
θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι σε ημερομηνία, ώρα και τόπο
που θα ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Για λόγους
τήρησης της αρχής της ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων δεν μπορεί να ανήκουν στην
κατηγορία αυτή πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τα κριτήρια της αξιολόγησης της
προσφοράς.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την
τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά.
16.1 Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με
τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτηματος Β'
και των Κριτηρίων Αποδοχής και Αξιολόγησης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών απορρίπτονται.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά με,
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς

απαντήσεις θα

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν στην επιχείρηση που δηλώνεται για την
παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995.
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16.2 Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε:
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (€/kg) ΕΙΑ-ΜΧ

(πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή

αποκλεισμού.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Επίσης ο συμμετέχων κατά την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς του θα λάβει υπόψη το
ημερήσιο κόστος αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ ΚΑΙ ΕΙΑ-ΤΧ)
βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το ανώτατο κόστος , έτσι όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΕΠΥ στο
ημερήσιο κόστος δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη, των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι,
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς

της

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
παρούσα προκήρυξη εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του
ΠΔ 118/2007. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ
Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε τιμή ανά χιλιόγραμμο ( € / kg )
μολυσματικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΧ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού,
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα προκήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
19.2 Διαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
● Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους
υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
● Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς.
● Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο,
εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Μπορεί αντί της μονογραφής κατά φύλλο των τεχνικών
προσφορών, να χρησιμοποιηθεί μηχανική συσκευή συρραφής η οποία θα διασφαλίζει τη
μη προσθήκη ή αφαίρεση υλικού από την προσφορά, οπότε αρκεί η μονογραφή στο
εξώφυλλο κάθε τόμου και η επαλήθευση της ορθής αρίθμησης του.
● Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος που
περιέχει τις οικονομικές προσφορές φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
● Μετά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από τα διοικητικά όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής και την γνωστοποίηση στους ενδιαφερομένους, συνέρχεται η επιτροπή
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αξιολόγησης σε ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου
να γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
● Ακολουθεί αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια από την
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, συντάσσεται το πρακτικό και
ακολουθεί σχετική απόφαση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
● Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μονογράφονται ανά
φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
● Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των προσφορών
των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό όπως επίσης και των τιμών
(αναλύσεις των επιμέρους στοιχείων και των συνολικών οικονομικών προσφορών) που
προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
20.1 Διαδικασία
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ακολουθεί η αξιολόγηση τους σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία:
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους, αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται (μετά το
πέρας του διαγωνισμού) και δεν αποσφραγίζονται.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι

υπό αίρεση,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων διοικητικών οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
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Επιτροπής.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία
με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την διακήρυξη, γίνεται μετά από
αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
3. Η επιτροπή αξιολόγησης μετά το πέρας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
συντάσσει πρακτικό που κοινοποιεί στο σύνολο των διαγωνιζομένων.
4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής από
το Δ.Σ. σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
6. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης
συντάσσει πρακτικό στο οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και
προσκαλεί τον διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει
εντός προθεσμίας είκοσι ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου
6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που αναφέρει.
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης Διαγωνιζομένων
Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο
ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά
αντίγραφα των κατωτέρω (υπάρχουν διευκρινήσεις στο δεύτερο μέρος):
I) Για την επεξεργασία των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ,
απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά
δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΤΧ και
ΕΙΑ-ΤΧ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση
εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία
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επεξεργασίας ΕΙΑ-ΜΤΧ.
α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από
τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει σήμερα.
β) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της
μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος
παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραμονής των
απαερίων αποτέφρωσης στην θερμοκρασία επεξεργασίας (για τις μονάδες αποτέφρωσης), η
αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας.
γ) Βεβαίωση του φορέα επεξεργασίας ΕΙΑ-MΤX και ΕΙΑ-ΤΧ με αποτέφρωση για την τελική
διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των
στερεών ή των επικινδύνων αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ) ανάλογα με την επικινδυνότητα
τους.
δ) Για τις μονάδες αποτέφρωσης ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ να κατατεθούν:
1) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων.
2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά με την τήρηση όλων των προτύπων που
αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, καθώς και της αποτεφρωτικής
ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που
αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΤΧ του
έργου.
ε) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων.
στ) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποτέφρωσης θα πρέπει να
διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π
13588/725/2006.
θ) Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για
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την επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την
ΚΥΑ37591/2031.ΠΑΡ.2§2.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των
διαγωνιζομένων (απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής
Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων ο οποίος του έγινε κατακύρωση,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια:
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην

αρμόδια

επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία
της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα
αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των
είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο

φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
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Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού
Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο
φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
97

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ’ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ(ΕΙΑ-ΜΤΧ) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-ΤΧ)

(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά
πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων
Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συμβιβασμού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό

αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, έκδοσης

του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών
ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και

προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε
περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν

ορισμένα από τα πιο

πάνω

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη
Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
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α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

αποτελεί

ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
23.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
των προσφορών του διαγωνισμού και

ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον

ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
● Περιγραφή είδους
● Την τιμή
● Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
● Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς
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και με το σχέδιο σύμβασης
● Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση,
στέλνεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό πάροχο.
23.2 Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του αναδόχου.

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην

προθεσμία που αναφέρει η ανωτέρω παράγραφος για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης .
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει αδικαιολογήτως να
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν ζητείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
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ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1 Πληρωμή - Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα, με
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέραν των τριών(3)
μηνών από την προσκόμιση τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που
τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόσημο, κλπ). Τον ανάδοχο
πάροχο υπηρεσιών, βαρύνουν οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη νόμιμες κρατήσεις και
τα αναλογούντα χαρτόσημα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιμολογιακή αξία και θα
καταβάλλεται από το φορέα. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει
να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι:
(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός.
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
(iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.
26.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που σύμφωνα με τους
ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:
Υπέρ Μ. Τ. Π.Υ. 1,5 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Χαρτόσημο 2% επί του ποσού της κράτησης υπέρ Μ. Τ. Π. Υ.
Ο.Γ.Α. χαρτόσημο 20% επί του προηγούμενου χαρτοσήμου.
(σύνολο κρατήσεων 1,536%)
Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07
Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της),
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα
υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
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κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
27.1 Κυρώσεις - πρόστιμα
Για κάθε σοβαρή παράβαση του όρου σύμβασης όπως πχ. μη τήρηση του προγράμματος
δρομολογίων, ο εργολάβος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία καλείται
να απολογηθεί εγγράφως.
Στη συνέχεια αφού συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
εργασιών το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του φορέα, στη δεύτερη φορά στην
επιβολή προστίμου ίση με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης, στη τρίτη φορά στην επιβολή
προστίμου ίση με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης.
Για δε τέταρτη φορά θα κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και
118/2007.
27.2 Έκπτωση αναδόχου
Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των
συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο 27.1.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια
και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λασιθίου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί
διαιτησία, σύμφωνα πάντα
συμφωνήσουν. Αν

στα Δικαστήρια, σε

με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους

δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια

κατά

τα

οριζόμενα

στην παραπάνω
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παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 29: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
29.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η
εκχώρηση του τιμήματος του αναδόχου σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα.
29.2 Προσωπικό
Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά

μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ' αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων

της σύμβασης.

Σε

περίπτωση

οποιασδήποτε

αποδεδειγμένης

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάσταση της.
29.3 Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
29.4 Προσφορά και υποχρεώσεις Ενώσεων Εταιριών
1) Με την υποβολή προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης
Εταιριών ευθύνεται εξ ολοκλήρου.
2) Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
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4) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους.
5) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από την Σύμβαση υποχρεώσεις, βαραίνουν τα εναπομείναντα
μέλη του Ανάδοχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.
6) Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης, εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση.
7) Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης,
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
8) Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου όταν αυτός αποτελείται από μία
εταιρεία ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως, από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 3414/2005.
ΑΡΘΡΟ 30 Πίνακας Συμμόρφωσης
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά,
συμπληρωμένος

σύμφωνα

με

τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο

υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
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αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται
συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα.
Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι
από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
4.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της
τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία
του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των
περιεχόμενων της.
5.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες

πρέπει να είναι

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4

Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί
το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του
Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο Αν. Διοικητής του ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30 : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή έργου: Διαχείριση (επεξεργασία) επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ταυτόχρονα
μολυσματικού & τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) και αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ από σταθερή μονάδα επεξεργασίας
ιατρικών αποβλήτων.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΑ-ΜΤX ΚΑΙ ΕΙΑ-ΤΧ
1. Η οριζόμενη από την ΚΥΑ μέθοδος επεξεργασίας των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ είναι η μέθοδος
της αποτέφρωσης. (σύμφωνα με την Η.Π. 37591/2031 τα ΕΙΑ-ΜΤΧ και τα ΕΙΑ-ΤΧ μπορούν να
επεξεργαστούν μόνο με την μέθοδο αποτέφρωσης).
2. Το Έντυπο Αναγνώρισης των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, του Πίνακα 1, του Παραρτήματος 4, της
Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, συνοδεύει τα ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ και αποδίδεται υποχρεωτικά από τον
ανάδοχο συλλογής-μεταφοράς, στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποτέφρωση.
3. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος
αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής
ευθύνης για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας.
4. Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από τους αποδέκτες των προς
επεξεργασία ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ .
5. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις
τεχνικές προδιαγραφές, με πλήρη απάντηση παράγραφο προς παράγραφο. Συγκεκριμένα για
την επεξεργασία των ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:
• Άδεια λειτουργίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτής της μονάδας επεξεργασίας (άρθρο
11, παρ. 1β της Η.Π. 37591/2031).
• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, της μονάδας
επεξεργασίας (Άρθρο 11, παρ. 1α της Η.Π. 37591/2031).
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ.
• Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό
για την επεξεργασία ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, προκειμένου να μη παρεμποδίζεται η
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απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού
εξοπλισμού.
• Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ

∆ηλώνω ότι παρέλαβα την υπ’ αριθµ. /2012 διακήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την
για τη «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ανάδειξη αναδόχου
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου σας (για λογαριασµό της κάτωθι εταιρείας) και παρακαλώ
για την εγγραφή της στον ειδικό κατάλογο που διατηρεί η υπηρεσία σας, και για την ενηµέρωσή
µας για τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του ανωτέρω διαγωνισµού.
Επωνυµία εταιρείας ή ονοµατεπώνυµο
φυσικού προσώπου
∆ιεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Ηµεροµηνία παραλαβής της διακήρυξης

Τόπος, ηµεροµηνία
Υπογραφή αιτούντος
Σφραγίδα εταιρείας, ονοµατεπώνυµο
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