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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4610/2010
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κ.Υ. Σητείας έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων.
2) Τις διατάξεις του Ν.2955/ 2001 (ΦΕΚ 256 -Α /2 – 11 - 2001) προµήθειες Νοσοκοµείων και
λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις .
3) Τις διατάξεις του Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81-Α/4-4-2005)
4) Τις διατάξεις του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου.
5) Τις διατάξεις του Ν 3580/2007 (ΦΕΚ 134 –Α )
6) Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007(ΦΕΚ 64Α΄/16-3-2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο.
7) Το νόµο 3377/2005 (άρθρο 35) επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης.
8) Την 262/19-11-2010 απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Κ.Υ. Σητείας.
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισµό για την διαχείριση µολυσµατικών απορριµµάτων για το Γενικό Νοσοκοµείο Κ.Υ. Σητείας,
προϋπολογισµού 32.000,00 € µε το Φ.Π.Α.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
∆ηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο µέχρι τις 03-12-2010
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση του φακέλου των προσφορών θα γίνει την 29/12/2010 και ώρα 10 π. µ.
στο τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου, από την επιτροπή που έχει ορισθεί µε Απόφαση του ∆.Σ. του
Γενικού Νοσοκοµείου Κ.Υ. Σητείας.
Στην αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση :
Γενικό Νοσοκοµείο - Κ.Υ. Σητείας
Ξεροκαµάρες Τµήµα Προµηθειών – Κωνσταντουράκης Νικόλαος
τηλ. 2843 3 40360 , FAX : 2843 0 25352
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του
διαγωνισµού και έως 14.15 µ.µ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Το κριτήριο βάσει του οποίου θα γίνει η τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή ανά κιλό
επεξεργασίας, αφού ελεγχθεί :

Η Συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ότι η
προσφερόµενη τιµή είναι όντως χαµηλή σε σχέση µε την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια υπηρεσία. Το
νόµισµα της προσφερόµενης τιµής είναι το EURO (€).Η τιµή των προς εκτέλεση υπηρεσιών δίνεται ανά
µονάδα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η γλώσσα που θα είναι γραµµένη η
προσφορά (τεχνική- οικονοµική-τεχνικά στοιχεία) θα είναι η ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για τις προσφερόµενες υπηρεσίες θα δίνεται µία και µόνο προσφορά και όχι εναλλακτική. Οι προσφορές δεν
πρέπει να έχουν ξέσµατα ,σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή. ∆ιευκρινίσεις δίνονται
µόνο όταν ζητούνται µε έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού οργάνου.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης καθώς
και τους όρους της σύµβασης σε περίπτωση που θα του ανατεθεί η εκτέλεση των υπηρεσιών του
διαγωνισµού.
Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
διακήρυξη. Η συµφωνία των τεχνικών προδιαγραφών των προσφεροµένων υπηρεσιών µε τις προδιαγραφές
της διακήρυξης πρέπει να αποδεικνύεται από την τεχνική
προσφορά . Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω, θα απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 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 των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή.
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. Τα
υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα
2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
3) Ο αριθµός της διακήρυξης
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
5) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται µέσα στον φάκελο σφραγισµένο ο οποίος θα φέρει τις προαναφερόµενες
ενδείξεις του παρόντος άρθρου. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
1) Τα τεχνικά στοιχεία και κατάσταση των προσφεροµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε την διακήρυξη.
2) την τιµή ανά µονάδα των προσφεροµένων υπηρεσιών.
3) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν τα
αναφερόµενα στην παράγραφο I και II του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
Η προσφορά θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Η σύµβαση θα διακοπεί σε περίπτωση που θα τεθεί σε ισχύ νέα
σύµβαση της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή της 7ης Υ.Π.Ε.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η πηγή χρηµατοδότησης είναι το Γενικό Νοσοκοµείο - Κ.Υ. Σητείας. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται
µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών κάθε µήνα, µε χρηµατικό ένταλµα µε βάση τα νόµιµα
δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας του τιµολογίου, εφόσον υπάρχει η ανάλογη ταµειακή ευχέρεια. Ο
προµηθευτής βαρύνεται µε τις παρακάτω νόµιµες κρατήσεις:
α) Υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. 1,5%, β) υπέρ ∆ηµοσίου Ο,25%, γ) υπέρ ΤΑ Υ Υ Ε Ο 30 %, δ) υπέρ Νοσοκοµείου 0,2 %,
ε) υπέρ Υπουργείου Υγείας 2% στ) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%. Επί του ποσού των πέντε πρώτων
κρατήσεων (α έως ε ) επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 2% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί του τέλους
χαρτοσήµου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων µολυσµατικού χαρακτήρα (ΕΙΑΜΧ), θα
πραγµατοποιείται:1) σε µονάδα επεξεργασίας του αναδόχου εκτός του Νοσοκοµείου. Η αλλαγή της
παραπάνω διαδικασίας δεν αποκλείεται απαραίτητη προϋπόθεση η σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων
υπηρεσιών του Νοσοκοµείου κατόπιν συνεννόησης. Η µονάδα επεξεργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να
διαθέτει άδεια για τη διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα ΕΙΑ-ΜΧ.
Ως επεξεργασία των αποβλήτων µολυσµατικού χαρακτήρα καθορίζεται η µέθοδος αποστείρωσης µε ατµό υπό
πίεση, ή µε χρήση κεκορεσµένου ατµού και µικροκύµατα έτσι ώστε τα µολυσµατικά απόβλητα να
µετατρέπονται αποδεδειγµένα σε κοινά και ακίνδυνα απόβλητα για τη δηµόσια υγεία, µε σκοπό να διατίθενται
τελικά, µετά την επεξεργασία τους χωρίς προβλήµατα στους χώρους ταφής των κοινών απορριµµάτων.
Για την εφαρµογή της µεθόδου αποστείρωσης, η µονάδα του ανάδοχου θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να πληροί
τις παρακάτω τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις:
1) Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.
12740/00.
2) ∆υνατότητα τεµαχισµού των αποβλήτων πριν ή κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης στον ίδιο χώρο
όπου εκτελείται αυτή, ώστε να καταστούν µη αναγνωρίσιµα, σε µέγεθος που να µην υπερβαίνει τα 2
εκατ., και να µειωθεί ο συνολικός όγκος αυτών.
3) Η κατεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερµοκρασίας, πίεσης και χρονικής
διάρκειας (χρόνος επεξεργασίας 15 λεπτά στους 134 ο C η 30 λεπτά στους 121ο C) που
αποδεδειγµένα θα µειώνουν το µικροβιακό φορτίο των απορριµµάτων ώστε τελικώς να
προσοµοιάζουν µε τα οικιακά.
4) Τα εκπεµπόµενα απαέρια και τα παραγόµενα υγρά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να µην
δηµιουργούν πρόβληµα στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία.
5) Έλεγχος µε χρήση κατάλληλων δεικτών (χηµικών και βιολογικών) της αποτελεσµατικότητας της
διαδικασίας που εφαρµόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ866) για κάθε φορτίο (ποσότητα) που

υποβάλλεται σε αποστείρωση ( ένας δείκτης ανά 200 Lit ωφέλιµου όγκου του θαλάµου).
6) Να διαθέτει καταγραφικά συστήµατα ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τη διαδικασία της
αποστείρωσης όπως θερµόµετρα, µανόµετρα κλπ.
7) Νόµιµη άδεια λειτουργίας της µονάδας ή εγκατάστασης σε ισχύ, από τα αρµόδια κατά περίπτωση
όργανα, όπως επιβάλλεται από τη σχετική νοµοθεσία.
8) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της µονάδας (σχετικά έγγραφα καταγραφής µετρήσεων λειτουργίας
και ελέγχου θεωρηµένα από την αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος).
9) Έγγραφη βεβαίωση ότι η εφαρµοζόµενη µέθοδος αποστείρωσης των µολυσµατικών αποβλήτων δεν
ρυπαίνει το περιβάλλον και είναι ακίνδυνη για τη ∆ηµόσια Υγεία.
10) Στο κόστος ανά κιλό επεξεργασίας θα περιλαµβάνονται τα χαρτοκύτια τύπου “ Hospital Box ” και οι
σακούλες συγκοµιδής από τα τµήµατα του Νοσοκοµείου.
Αναλυτικότερα:
Α. Σε περίπτωση εφαρµογής της διαχείρισης των µολυσµατικών αποβλήτων (αποστείρωσης) εκτός
Νοσοκοµείου, σε σταθερή µονάδα του αναδόχου, απαιτείται:
1) Άδεια σε ισχύ εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και διαχείρισης (µεταφοράς αποθήκευσης) από
τις εντεταλµένες υπηρεσίες της περιφέρειας ώστε η διαχείριση να είναι νόµιµη.
2) ∆ιάθεση ειδικού πιστοποιηµένου οχήµατος µεταφοράς ΕΙΑ, τελείως κλειστού, µε δυνατότητα ψύξης .
8ο C χωρίς µηχανισµό συµπίεσης για ασφαλή µεταφορά. Η µεταφορά των αποβλήτων από το
Νοσοκοµείο προς την εγκατάσταση – µονάδα επεξεργασίας θα γίνεται 1 φορά την εβδοµάδα
τουλάχιστον.
3) Οι ηµέρες και οι συγκεκριµένες ώρες που το µεταφορικό όχηµα θα επισκέπτεται το Νοσοκοµείο θα
προσδιορισθούν αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του, θα καταγραφούν στη σύµβαση και θα
τηρούνται αυστηρά από τον ανάδοχο καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
•

Έντυπα έγγραφα αναγνώρισης των αποβλήτων σε 5 (πέντε) αντίτυπα, εκ των οποίων:

•

Ένα παραµένει στο Νοσοκοµείο µας

•

Ένα παραλαµβάνει ο υπεύθυνος εγκατάστασης που επεξεργάζεται τα απόβλητα (ανάδοχος)

•

Ένα παραλαµβάνει ο µεταφορέας (του αναδόχου)

Ένα κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος και Υγείας της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και
• ένα διατηρείται από τον φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των αποστειρωµένων
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων µολυσµατικού χαρακτήρα (ΧΥΤΑ).
4) Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχηµάτων (διάχυση ή διασπορά
µεταφερόµενου φορτίου) και εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων για άµεση ενηµέρωση της
αρµόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Ν. Αυτοδιοίκησης.
5) Για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων ΙΑ-ΜΧ το Νοσοκοµείο µας διαθέτει ειδικό ψυκτικό
θάλαµο.
•

Ο ψυκτικός θάλαµος θα πλένεται και θα απολυµαίνεται από το προσωπικό του ανάδοχου µετά από κάθε
παραλαβή.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ:
∆/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
∆ΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

