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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 24-04-2019

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαΐου 152
Τηλέφωνο: 25533 50329
Φαξ: 25533 50330
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2945/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 73148
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων
αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 90524400-0) για χρονικό διάστημα ενός
(1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
103.560,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
η χαμηλότερη τιμή

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 24η Απριλίου 2019
Ημέρα: Τετάρτη
Ημερομηνία: 24η Απριλίου 2019
Ημέρα: Τετάρτη κι ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία: : 20η Μαΐου 2019
Ημέρα: Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ
Ημερομηνία: : 24η Μαΐου 2019
Ημέρα: Παρασκευή κι ώρα 10:00 π.μ.
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των
επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα
(ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ).
Εκατόν τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ με φπα
(103.560,00€) ήτοι πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα
ευρώ με φπα (51.780,00€) για την ετήσια σύμβαση και πενήντα
μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ με φπα (51.780,00€) για
την ετήσια παράταση.
Ένα (1) έτος με το δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος
Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες
κρατήσεις.
ΑΔΑ: ΩΚ6Ξ4690Β9-6ΝΩ
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. 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.
2. 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.
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις.
5. 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, καθώς
και τις τροποποιήσεις αυτού .
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 08-08-2016), περί Δημοσίων συμβάσεων έργων,
Προμηθειών και υπηρεσιών.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/9-3-2019), περί εκσυγχρονισμού και αναμόρφωση
θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση εθνικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση
εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, σύσταση εθνικού ινστιτούτου νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/τ.Α’/10-7-2007), περί Κανονισμού Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΠΠΥΦΥ 2015 για το Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.
Διδυμοτείχου εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους 68.000,00€ για υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
(ΕΑΑΜ,ΜΕΑ,ΑΕΑ).
11. Την με αριθμ. πρωτ. 845/30-1-2019 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική
Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
12. Το με αριθμ.πρωτ. 1434/19-2-2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
13. Την 1428/19-2-2019 δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης: των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και
των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ).
14. Την Θ.11ο /ΔΣ 8ο /28-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΕ, περί έγρισης
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσιών διαχείρισης: των
επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΜΕΑ), cpv 90524400-0, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές, για ένα
έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 103.560,00€ με φπα.
15. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς
μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 0846 του προϋπολογισμού.
16. Την υπ΄ αριθμ. 178 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. 2597/9-4-2019 και ΑΔΑ
Δημοσίευσης ΩΚ6Ξ4690Β9-6ΝΩ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.

2.
3.
4.
5.

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ ελεύθερο, για
την για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης: των επικίνδυνων αποβλήτων
αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), cpv
90524400-0, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές, για ένα έτος με δικαίωμα
παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 103.560,00€ με φπα.
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 103.560,00€ με φπα
ήτοι 51.780,00€ για την ετήσια σύμβαση και 51.780,00€ για την ετήσια παράταση.
Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών γευμάτων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για δώδεκα (12) μήνες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον
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δεκαπέντε (15) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
δώδεκα (12) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών του διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0846 του
προϋπολογισμού του κάθε φορέα.
8. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24η Απριλίου 2019
Ημέρα:
Τετάρτη

24η Απριλίου 2019
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 15:00μ.μ

20η Μαΐου 2019
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 15:00μ.μ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο
Διδυμοτείχου

9. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
10. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο
25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας.
11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα
παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
1.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
5.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
13. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης,
βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης.
14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η ΓΝΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΕΘΟΡΙΟΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον υποψήφιο Ανάδοχο. Οι δαπάνες
δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της
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διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-092009).
15. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα
του Γ.Ν. Διδυμοτείχου www.did-hosp.gr, την
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και την ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των
εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση
εντοπισμού οποιασδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω
εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Για ότι δεv προβλέπεται από τηv παρούσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί προμηθειών τoυ Δημοσίου
Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές θα
κατατεθούν στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/2013(ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
και στο Ν.4412/2016.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: ένας υποφάκελος με
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ένας υποφάκελος με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
Υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Με την υποβολή της προσφοράς του οικονομικού Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Τα προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς, πλην των ΦΕΚ και των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος, θα πρέπει επίσης να
υποβληθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει τα παρακάτω:

Η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

Οι λέξεις ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.

Ο αριθμός της διακήρυξης.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο το έντυπο συλλογής στοιχείων
εκπαιδευομένων, έως πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα αιτήματα εκπαίδευσης αποστέλλονται στη ΓΓΕ συγκεντρωτικά από τον χειριστή του διαγωνισμού,
με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται το νωρίτερο οκτώ (8) ημέρες και το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι :
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Σε περίπτωση
που τα στοιχεία που έχουν σημανθεί από τον υποψήφιο ως εμπιστευτικά και κατά την κρίση της
Επιτροπής δεν χρήζουν εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή θα τα
αποχαρακτηρίζει και θα αποσφραγίζει τις προσφορές.
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά - τεχνικά κατατίθενται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου *.pdf και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Τα έγγραφα που δεν φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή (εκτός των ΦΕΚ) θα προσκομίζονται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες, υποβάλουν
ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf όπως αυτά
περιγράφονται στο Ν.4412/2016 και ειδικότερα:
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ύψους 2%,
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
(Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης).
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο από τον
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr
(προμήθειες - προκηρύξεις) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του
Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.
Το TEΥΔ αφορά :
- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ
-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα νομικά
πρόσωπα είναι Α.Ε.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Επισημαίνεται ότι :
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 (Ά147),
το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας

3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας, υπογεγραμμένη μετά την κοινοποίηση
της διακήρυξης, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα
δηλώνεται ότι:

Ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κ.λ.π.) για την
εκτέλεση της σύμβασης.

δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,
σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4488/2017.
 εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και στην παράταση αυτής, ότι θα διαχειρίζεστε
τα επικίνδυνα απόβλητα του Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το
περιβάλλον.
 η αποκομιδή και η μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων θα πραγματοποιείται εντός των
εργασίμων ημερών και ωρών και μάλιστα σε ώρες μη αιχμής κατόπιν συνεννόησης με τους
υπευθύνους του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.
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σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται έκτακτη μεταφορά λόγω φόρτου, ελέγχου,
συντήρησης, ή επισκευής του ψυκτικού θαλάμου για ΕΑΑΜ & ΜΕΑ, το Νοσοκομείο με
έγγραφη εντολή θα έχει την δυνατότητα αύξησης της συχνότητας μεταφοράς χωρίς καμία
απαίτηση από τον ανάδοχο για επί πλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
εγγυάστε την καλή
λειτουργία του προσφερομένου εξοπλισμού από την ημερομηνία
παραλαβής του και για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης . Στο διάστημα αυτό
θα συντηρείτε, θα επισκευάζετε και θα αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή
ολόκληρο τον προσφερόμενο εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός Θα λειτουργεί αδιάλειπτα και με αξιοπιστία
και χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου .
θα λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, σε περίπτωση
που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή ενδεχομένως
και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού .
ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του
παραχωρηθέντος εξοπλισμού εκτός Νοσοκομείου και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η
εταιρία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της ίδιου τύπου. Τα αίτια της βλάβης θα
προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του αναδόχου που θα προσυπογράφεται
από εκπρόσωπο του τεχνικού τμήματος ή της υπεύθυνης Ενδον. Λοιμώξεων.
σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και στον
επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση του παραχωρηθέντος εξοπλισμού την
ημερομηνία που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.
το Νοσοκομείο θα παράσχει μόνον παροχές ηλεκτρικού ρεύματος , παροχή νερού
πόλης και αποχέτευση . Τυχόν παρεμβάσεις στην διαρρύθμιση του χώρου για την
εγκατάσταση του παραχωρηθέντος εξοπλισμού θα πρέπει να εγκριθούν από τα αρμόδια
όργανα του Νοσοκομείου και θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Η
εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την εγκατάσταση
του εξοπλισμού
αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του
Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο
106 του Ν.4412/2016.
παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης χρηματικής καταβολής σε περίπτωση
σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το άρθρο 80 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.

5.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.

6.

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), με το οποίο δίνονται
αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και σε κάθε άλλη
τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.

7.

Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση
προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης σχετικά με την ικανότητα της
επιχείρησης του προσφέροντος.
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8.

Δήλωση για το χρόνο παράδοσης κι εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού.

9.

Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

10. Αναφορά του τμήματος της συμβάσεως το οποίο ο προμηθευτής προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προτίθεται να
εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει
να αποδεικνύει με την προσφορά του, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο
μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών, ότι θα θέσουν στη διάθεσή
του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία.
Σε περίπτωση ένωσης Εργολάβων ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα
δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστώσει την τεχνική ικανότητα του αναδόχου.
11.

Τεχνική προσφορά (Παράρτημα Β): Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου .pdf
ηλεκτρονικά και στον τίτλο να έχουν τους αριθμούς με τους οποίους ζητούνται.
Παράδειγμα: 1.Εγγυητική επιστολή, 2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, 3.
Υπεύθυνη Δήλωση κλπ.
Στα περιεχόμενα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι συμμετέχοντες,
ηλεκτρονικά την Οικονομική τους Προσφορά.

υποβάλουν

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται:
Α. συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β. σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ καθώς δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Από τους συμμετέχοντες θα κατατεθεί προσφορά για κάθε είδος
επικίνδυνου αποβλήτου χωριστά, σύμφωνα με υπόδειγμα του σχετικού παραρτήματος. Από τους
συμμετέχοντες θα δοθεί τιμή για την διαχείριση ανά κιλό του κάθε είδους επικίνδυνου αποβλήτου.
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Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη αφενός είναι
δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου
δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
Η μη κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη
συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε
ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την
υπηρεσία.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή. Υπηρεσία η οποία
αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή
αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στην
οικονομική προσφορά θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού
τιμήματος της Προσφοράς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή
προσφοράς.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
Η συνολική τιμή προσφοράς ανά είδος χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία
πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν
δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι αντίστοιχες
υπηρεσίες έχουν
προσφερθεί δωρεάν.
Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για την παροχή των υπηρεσιών. Οι τιμές θα δίδονται ως
εξής:
-

Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

-

Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία . Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με
κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά
την προϋπολογισθείσα δαπάνη της διακήρυξης .
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους
υποψηφίους, να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ζητά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Η ευθύνη για την ακρίβεια
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από
τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς να
ζητηθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια
επιτροπή.
Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα.
Έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά για τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προσφυγή κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2018 και
ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του 4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των
οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζονται σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
οικονομικούς φορείς. Θα αποσφραγισθούν μόνο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων
που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών. Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
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• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, προβαίνουν στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με τη χαμηλότερη τιμή.
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματά στους
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο «προσωρινός ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου *.pdf
και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία. Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να κατατεθούν με ισχύ
σύμφωνα με τη νομοθεσία όπως αυτή ισχύει.
Δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:
1. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ τους
διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

O υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
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οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει
ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
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
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους.
5. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών
τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

6.

1)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016

2)

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε
μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Η δήλωση του παρόντος άρθρου
υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση

3)

Γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των πρωτοτύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/01-04-2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Οργάνωσης και Διαδικασιών (ΑΔΑ ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή
επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

4)

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά για τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Από το
πιστοποιητικό θα προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορά. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής
λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις
περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δύναται να χρησιμοποιείται υπεύθυνη δήλωση
σύμφωνα με το αρ. 43 του Ν.4605/2019, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που
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δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως
μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με την παρ. 103 του Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της
χαμηλότερης τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
ανάδοχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%),
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του
άρθρου 105
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος
Στην περίπτωση που προκύψουν προσφορές με ισότιμο ποσοστό έκπτωσης, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο βιβλίο ΙV «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν.
4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό
τυποποιημένο έντυπο με μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η προσφυγή
κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείο στην ΑΕΠΠ.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης
είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011(ΦΕΚ
/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (
ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Σε περίπτωση κατάθεσης ηλεκτρονικού παραβόλου
θα πρέπει να κατατεθεί και το αποδεικτικό πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης ηλεκτρονικά, μετά την ανάρτησή της
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
 ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
 κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή της
σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει σε προθεσμία
που δεν μπορεί να ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας).
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν
προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Η σύμβαση θα υπογραφεί
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προμηθευτή/Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος από την υπογραφής της με δικαίωμα
παράτασης για ένα (1) έτος.
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.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο,
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη
της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή
του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη
προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995,
2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το
Νοσοκομείο.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της,
μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του,
εφόσον συναφθούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις 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, θα συvoδεύovται από
επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε
ευρώ(€).
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες
μετά την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο.
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από
το συνολικό συμβατικό χρόνο.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
3. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του
παραρτήματος Δ΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης
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τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη,
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα
διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παραδώσει , να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον
αναφερόμενο στην διακήρυξη εξοπλισμό (ψυκτικό θάλαμο , αποθηκευτικά μέσα κ.α.) . Τα είδη που
θα προσκομισθούν θα είναι τα ίδια με τα προσφερθέντα, όπως αυτά που περιγράφονται στην
προσφορά του αναδόχου και στα προσπέκτους.
Η παράδoση κι εγκατάσταση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί στον
ανάδοχο το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Η oριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα
γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό
διάστημα λειτουργίας τριάντα (30) ημερών. Ο πρώτος μήνας λειτουργίας του εξοπλισμού θεωρείται
δοκιμαστικός. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα δοθεί γραπτώς από το Νοσοκομείο και σύμφωνα με τις ανάγκες
του.
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τη συμβατική υπηρεσία στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στη διακήρυξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία
(Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος της παρεχόμενης
υπηρεσίας, κ.λπ.).
Η παραλαβή του αντικειμένου θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από το
Νοσοκομείο σε ετήσια βάση.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και συνεχίζει τις αρμοδιότητές της
σύμφωνα με τα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί τους όρους της σύμβασης εξυπηρετώντας την υπηρεσία
και σε περίπτωση που από υπαιτιότητά του δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανωμαλία θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του εν λόγω έργου, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική
του προσφορά.
Η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των
αποβλήτων που διαχειρίστηκε η εταιρεία (ήτοι των κιλών ΕΑΑΜ / ΜΕΑ του Π.Γ.Ν.Ε) μετά την οριστική
παραλαβή αυτών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής
του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
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Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο
προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο
των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται
υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση
από τον συμβασιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση
λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους
του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν στην
εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Η
αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1

2
3

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134 Α /18-062007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν
3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011):
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως (Ν4013/2011,
ΦΕΚ Α’ 204 /15-09-2011).
Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Α.Ε.Π.Π.
(Ν.4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017, ΦΕΚ Β’ 969/22-3-2017).

2%

0,06%
0,06%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται
8% φόρος εισοδήματος.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 18o
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της
υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση
με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και
την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση
του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή της συναίνεση.
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Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την
ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
ΑΡΘΡΟ 19o
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με
τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του,
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο.
Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του Νοσοκομείου και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό
του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και
αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του
εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στο Νοσοκομείο και ισχύει μετά από τη
γραπτή έγκριση αυτού.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι μεταξύ άλλων
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο όργανα του Νοσοκομείου .
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με
την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της Σύμβασης.
Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του υπηρεσιών και
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκομείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό
προσώπων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος
είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που τυχόν θα προκληθεί στις
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου καθώς και πρόκληση προβλήματος στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε
τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (Αναδόχου) ή των εργασιών
του. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από
κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Νοσοκομείου ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης,
οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως το
Νοσοκομείο. Εάν κατά την κρίση του Νοσοκομείου οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από
τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και
εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση του Νοσοκομείου περί
της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Εφόσον το Νοσοκομείο αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη,
με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά
έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω
συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους.
Το Νοσοκομείο εγκρίνει με Απόφασή του την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση
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για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
την ανάδοχο ένωση έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 20o
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις του
άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση
μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής
δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω:
1. Πυρκαγιά.
2. Πλημμύρα.
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3. Σεισμός.
4. Πόλεμος.
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.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση που θα συναφθεί διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά
που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά
δικαστήρια .
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
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των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv οι περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ
Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φoρά .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ:
Α. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ)
Β. ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

(ΕΑΥΜ) ΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Α. Συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό
θάλαμο του Νοσοκομείου, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της αποστείρωσης.
Β.Συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), από τον
ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της
αποτέφρωσης.
Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται σαφώς με καθορισμένη σήμανση, ανάλογα με την κατηγορία τους. Η
ξεχωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, στο
σημείο παραγωγής τους, την στιγμή που παράγονται. Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε
κατάλληλους διακριτούς υποδοχείς - περιέκτες, (ανάλογα με την κατηγορία ΕΑΑΜ, ΜΕΑ,)
συγκεκριμένου χρώματος και χαρακτηριστικών ανάλογα με τη φύση τους και την επεξεργασία στην
οποία πρόκειται να υποβληθούν.
Tεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων όπως προβλέπονται στο παράρτημα 1 κεφ. 4.2 παράγραφο 4.2.1 της ΚΥΑ
οικ.146163/2012 και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης
των ΕΑΑΜ όπως προβλέπονται στο παράρτημα 1 , κεφ.4.3 παράγραφο 4.3.1 της ΚΥΑ
οικ.146163/2012.

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ)

25.500 KGR

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΜΙΓΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
25.500 KGR
Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ) θα πραγματοποιείται, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας -μόνιμη εγκατάσταση - του αναδόχου.
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Ως επεξεργασία των ΕΑΑΜ καθορίζεται η μέθοδος αποστείρωσης σε υγρή ή ξηρή θερμική σε κλειστό
σύστημα έτσι ώστε αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά το μικροβιακό τους φορτίο με τα οικιακά
απορρίμματα, με σκοπό να διατίθενται τελικά μετά την επεξεργασία τους χωρίς προβλήματα στους
χώρους υγειονομικής ταφής των κοινών απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) .
Εφαρμογή μεθόδου απολύμανσης με χρήση απολυμαντικών ουσιών δεν γίνεται αποδεκτή,
ανεξαρτήτως επιπέδου βακτηριακής μόλυνσης των ιδίων των αποβλήτων.
Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, θα συσκευάζονται δευτερογενώς σε κόκκινα χαρτοκυτία τύπου
HOSPITAL) BOX χωρητικότητας 60 lt. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα τοποθετούνται εκ νέου σε
δεύτερες σακούλες κόκκινου χρώματος (URL)όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 στο
Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2.2) και θα σφραγίζονται με κλείστρο, για την αποφυγή τυχόν
διαρροών.
Για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς
συσκευασίας των αποβλήτων για τη μεταφορά τους προς την εγκατάσταση αποστείρωσης, εντός του
ειδικού οχήματος μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από το
Νοσοκομείο σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες (URL)κίτρινους σάκους) ενώ οι δευτερογενείς
περιέκτες, για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς θα διατίθενται από τον ανάδοχο, δίχως
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι και θα
απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση. Να
κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά της ποιότητας και καταλληλότητας των κάδων.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω νομίμως θεωρημένα για το
γνήσιο του αντιγράφου.
1. Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης.
2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα με την νέα KYA
146163/2012.
3. Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποστείρωσης.
4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης.
5. Απαιτείται η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση τις αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών
της.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποστείρωσης σύμφωνα με το
Παράρτημα 1 κεφ.4 της ΚΥΑ οικ.146163/2012 και ν α κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά
να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνή με τις τεχνολογίες που αναφέρονται
στην ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει σήμερα καθώς και την ΚΥΑ 62952 (ΦΕΚ 4326/τ.Β/30-122016).
2. Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: α)Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο
χώρο όπου θα γίνει αυτή, που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης,
αλλά και στη μείωση του όγκου τους. β) Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά
μετά την αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά
τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. γ) Οι σταθερές
μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία
των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου.
3. Τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας
ΕΑΑΜ ΕΙΑ πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του
κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να
δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει
επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του
ενδιαφέροντος του.
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4. Να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα
αναφέρονται οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα
με επιτυχία του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα
αναφέρεται ο εξοπλισμός αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για
την εκτέλεση της σύμβασης όπου θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η
αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την
επεξεργασία των ΕΙΑ αποδεικνύεται με υποβολή πελατολογίου του κατασκευαστή όπου θα
περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί και λειτουργήσει παρόμοιο εξοπλισμό με
αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης.
6. Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των
κλιβάνων αποστείρωσης οπού θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγο
μονάδα είναι σύμφωνοι με το STAAT IΙΙ. (Παραρτημα 1 , κεφ.4 , παράγραφος 4.3.1 της ΚYA
οικ.146163/2012).
7. Εκτυπώσεις από την επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ
της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των δύο προηγουμένων ετών. Λίστα των υγειονομικών
μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η
εμπειρία της στον χώρο.
8. Για της μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Έγγραφα που να
αποδεικνύεται ότι πληρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740, 12347 (παράρτημα 1, παράγραφος
4.3.1 της ΚYA οικ.146163/2012).
9. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου
χρώματος. Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα να
αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού
προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία
της
ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό
όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. ( Παράρτημα 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3
της ΚYA οικ.146163/2012).
10. 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 πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή
σε άλλο χώρο όπου θα επιτρέπεται η διάθεση τσυ και ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και
η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΙΑ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ οικ.146163/2012.
11. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα
προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στο οικείο ΧΥΤΑ.
12. Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς το οικείο ΧΥΤΑ των
αποβλήτων που έχουν υποστεί την διαδικασία της αποστείρωσης ή σύμβαση με
αδειοδοτημένη εταιρία που θα εκτελέσει το έργο αυτό.
13. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την αρμόδια
υπηρεσία ότι τα τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικεία ΧΥΤΑ σε
κίτρινους περιέκτες όπου εμφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και
η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της υγειονομικής
μονάδας και η ημερομηνία επεξεργασίας. ( Παράρτημα 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της ΚΥΑ
οικ.146163/2012).
14. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική διαδικασία με
την χρήση βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται
κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO 11138). Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται
ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO (ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1. της ΚYA οικ.146163/2012).
15. 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. (Παράρτημα 1, κεφ 4, παράγραφος 4.3.2 της ΚYA οικ.146163/2012) Να
κατατεθούν οι πιστοποιήσεις των απολυμαντικών.
16. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 άρθρο 4 παράγραφος 4.5 τα εργοστάσια επεξεργασίας θα
πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν στελεχωθεί με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Να
κατατεθεί αναλυτική λίστα προσωπικού και συμβούλων της εταιρίας που να αποδεικνύει ότι η
εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες. Να καταθέσει πιστοποιητικά η έγγραφα
εκπαίδευσης των χειριστών του μηχανολογικού εξοπλισμού αποστείρωσης από τον
κατασκευαστή του αποστειρωτικού εξοπλισμού όπου θα δηλώνεται και θα πιστοποιείται ότι οι
χειριστές του αποστειρωτή/ων έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί να χειριστούν
αποτελεσματικά και επαρκώς τους αποστειρωτές.
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17. Οι μονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό αποστειρωτικό
εξοπλισμό για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)
προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση
βλάβης του βασικού εξοπλισμού.
18. Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εκτός
Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε
όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση , αποθήκευση, τελική
επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του
τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω (φωτογραφίες εξοπλισμού, εκτυπώσεις
λογισμικού) και ότι οι ποσότητες ΕΑΑΜ που παραδόθηκαν από την Υγειονομική Μονάδα
παραδόθηκαν στη μονάδα για αποστείρωση. Προτιμάται
η ψηφιακή τεκμηρίωση της
ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδας σε πραγματικό χρόνο.
19. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων
ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά
του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.
20. Βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία του μηχανήματος αποστείρωσης ότι ο κλίβανος μπορεί να
διαχειριστεί υγρά απόβλητα ΕΑΑΜ σε πιστοποιημένα μπιτόνια περίπου 10-30 λίτρων.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η αποτελεσματικότητα επίτευξης της αποστείρωσης μολυσματικών απορριμμάτων μπορεί να ελεγχθεί
Μικροβιολογικά από το Νοσοκομείο όποτε κριθεί σκόπιμο με την χρήση Βιολογικών δεικτών, παρουσία
των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων, στο χώρο επεξεργασίας του αναδόχου.
Την ίδια διαδικασία έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ μέσω πιστοποιημένου εργαστηρίου, και το
κόστος της συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου θα βαρύνει την εταιρεία του αναδόχου. Η
δειγματοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται από
εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN
ISO 11138.01.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
Η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163/2012 και
συγκεκριμένα παράρτημα 1 άρθρο 3 παράγραφος 3.1.2, 3.1.3.
Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ στην ΥΜ να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους,
επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Στο
χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα και το διεθνές
σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου.
Απαιτείται να παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο:
Για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου θα πρέπει να παραχωρηθεί ψυκτικός θάλαμος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση και ακριβή ζύγιση των αποβλήτων κατά την
παραλαβή τους, να παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων διαστάσεων εφοδιασμένο
με ηλεκτρονικά ζυγιστικά στοιχεία ή να φέρει διακριβωμένη ζυγαριά ή η ζύγιση να γίνεται
σε δημόσια γεφυροπλάστιγγα (βιομηχανικού ζυγιστικού).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει :


Στο Νοσοκομείο ψυκτικό θάλαμο τουλάχιστον 16.000 Λίτρων

Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤ 5 C, εντός της εγκατάστασης
της ΥΜ και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που η
θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου είναι μικρότερη των 0 C, ο χρόνος παραμονής των ΕΑΥΜ μπορεί
να επεκταθεί σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ μικρότερες
των 500 λίτρων.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1. Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης με το μέγεθος της ΥΜ),
να φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και τον όρο
Επικίνδυνα Απόβλητα.
2. Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην
οξείδωση.
3. Ο θάλαμος πρέπει είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά, με υψηλής αντοχής χρώματα.
4. Ο θάλαμος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή
βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου. Να υπάρχει μόνωση.
5. Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, με εξωτερικό διακόπτη για την
ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστημα φωτισμού με
αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα της πόρτας.
6. Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τη
σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας, πρέπει να διαθέτει ένα
ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια, και έναν ρευματολήπτη βιομηχανικού
τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρηση και
να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του.
7. Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το εσωτερικό του.
8. Στο χώρο αποθήκευσης εντός τα ΕΑΑΜ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο
υποδοχέα, του ίδιου χρώματος με τον αρχικό για πλήρη στεγανότητα, ώστε να αποτρέπονται
τυχόν διαρροές
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)
Η αποκομιδή των αποβλήτων (ΕΑΑΜ)
θα πρέπει να εκτελείται από το χώρο προσωρινής
αποθήκευσης (ψυκτικό θάλαμο) του Νοσοκομείου, κάθε 5 ημέρες καθώς η ποσότητα των ΕΑΑΜ
υπερβαίνει τα 500 κιλά, μέσος ημερήσιος όρος ποσότητας ΕΑΑΜ 68 κιλά (αλλά και συχνότερα
ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ. αν αυτό ζητηθεί ).
H αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του Υπευθύνου Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας
σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος.
Η Υγειονομική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο τα ΕΙΑ κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με την
ΚΥΑ και τον κώδικα ADR.Τα ΕΑΥΜ θα μεταφέρονται στο φορτηγό ψυγείο από τους ειδικούς
ψυκτικούς θαλάμους της Υγειονομικής Μονάδας από προσωπικό του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τούς υπευθύνους διαχείρισης των ΕΑΥΜ για τη συμπλήρωση του
συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα
με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
, κεφ.6 , παράγραφος 6.2 της ΚΥΑ οικ.146163.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων πιστοποιημένα κατά ADR
και ΑΤΡ φορτηγά ψυγεία μεταφοράς ΕΑΥΜ. Τ α ο χ ή μ α τ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς π ρ έ π ε ι ν α
πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα 1
, παράγραφος 2.2.4 της ΚYA οικ.146163/2012.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1. Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής
υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.
2. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές
σημείο.
3. Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ .
4. Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8 οC, να μη
φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και
να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του
οδηγού και των χειριστών.
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5. Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος
που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης.
6. Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.
7. Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους
ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών.
8. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων.
9. Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.
10. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις
των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση.
11. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρία για
την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων τότε απαιτείται να
κατατεθεί και η μεταξύ τους σύμβαση.
Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του Νοσοκομείου από την
μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος
επεξεργασίας, το είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και
πιστοποιητικά:
1. Διαπεριφερειακή άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την
ΚΥΑ 146163, τ.Β./1537/8-5-12 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων» όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων
θα εκτελεστεί το έργο.
2. Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των
φορτηγών ψυγείων.
3. Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα με τους κανόνες
ADR για την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων.
4. Απαιτείται η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση τις αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων
υπηρεσιών της.
5. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για
μεταφορά ΕΙΑ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση
στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ πιστοποιημένα κατά ADR. .
6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου
της άδεια μεταφοράς ΕΙΑ, στην οποία να δηλώνεται όχι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2)
αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς ΕΙΑ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να
εκτελέσει τo έργο σύμφωνα μα τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2102 «Μέτρα και Όροι για
τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων » και ότι θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό
και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ
Αριθμ. οικ.146163/2012.
7. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την
μεταφορά των αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την
εταιρία (αναγγελίας πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου) για την κάλυψη των
αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο οδηγών που
φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο
αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΙΑ.
9. Όλες σι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ.
οικ.146163/2102 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων »
10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρία για
ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να
καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την αποτέφρωση ή
την αποστείρωση τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η
εταιρία.
11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ
και ΜΕΑ.
Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη
μεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR,
αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.
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Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων»
(ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948).
Κατά τη μεταφορά, τα ΕΑΑΜ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα, του ίδιου
χρώματος με τον αρχικό για τη πλήρη στεγανότητα, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαρροές.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕΑ) ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ.

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
(ΜΕΑ)

300 KGR

ΓΕΝΙΚΑ
Ως επεξεργασία των ΜΕΑ καθορίζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης: Η θερμική επεξεργασία
αποβλήτων, με ή χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση,
συμπεριλαμβανομένης της αποτέφρωσης αποβλήτων με οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνικών
θερμικών επεξεργασιών όπως της πυρόλυσης της αεριοποίησης ή της τεχνικής πλάσματος, εφόσον οι
ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή, στη συνέχεια, αποτεφρώνονται.
Τα ΜΕΑ θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία με εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL
(των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση - στερεά διαγώνιος του κυτίου - δεν θα πρέπει να
μεγαλύτερη από 75cm) και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα
συνθετικό υλικό, πλην PVC των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται
αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.

BOX
είναι
από
την

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τεχνικές
προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των επικίνδυνων
αποβλήτων της υγειονομικής Μονάδας, προβλέπονται στο παράρτημα 1 κεφ.4.2 παράγραφο 4.2.1 της
ΚYA οικ.146163/2012.
Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνή με
τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει σήμερα.
1.
2.
3.
4.

Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης.
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο
θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων
στη συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή
περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας
να δεχτεί ο συγκεκριμένος κατά περίπτωση εξοπλισμός. (παραρτημα 1 , παράγραφος 4.2.2).
5. Να πραγματοποιεί έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο
θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα παράρτημα 1 , παράγραφος 4.2.2).
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6. Η μονάδα αποτέφρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα πρέπει να
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την αποτέφρωση αυτών.
7. Για τις μονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί: Δήλωση του φορέα επεξεργασίας
ΕΑΑΜ, ΜΕΑ για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163/2102 και
συγκεκριμένα παράρτημα 1 άρθρο 3 παράγραφος 3.1.2, 3.1.3 όπως ισχύει σήμερα.
Η αποθήκευση ΜΕΑ στην ΥΜ να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς
χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Ισχύουν τα
γενικά χαρακτηριστικά των χώρων αποθήκευσης όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.1 και 3.1.2
της ΚΥΑ 146163/2012.
Στο χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα και το διεθνές
σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου.
Για το Νοσοκομείο
ο ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο
τουλάχιστον 500 λίτρων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση και ακριβή ζύγιση των αποβλήτων κατά την
παραλαβή τους, να παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων διαστάσεων εφοδιασμένο
με ηλεκτρονικά ζυγιστικά στοιχεία ή να φέρει διακριβωμένη ζυγαριά ή η ζύγιση να γίνεται
σε δημόσια γεφυροπλάστιγγα (βιομηχανικού ζυγιστικού).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων πιστοποιημένα κατά ADR και ΑΤΡ
φορτηγά ψυγεία μεταφοράς ΕΑΥΜ. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές
σύμφωνα με το παράρτημα 1 , παράγραφος 2.2.4 της ΚYA οικ.146163/2012 .
Συγκεκριμένα Τα οχήματα μεταφοράς των ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:













Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον
απαιτείται.
Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε
εμφανές σημείο.
Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ .
Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8 οC,
να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να
πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την
ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών.
Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος
του
οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση
σύγκρουσης.
Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.
Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με
τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών.
Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες
των μεταφορέων
αποβλήτων.
Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.
Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις
εγκαταστάσεις των αποδεκτών,
ώστε
να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική
κατάσταση
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Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρία
για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων τότε απαιτείται
να κατατεθεί και η μεταξύ τους σύμβαση.

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του Νοσοκομείου από την
μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων . Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος
επεξεργασίας , το είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά
νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου:
















Διαπεριφερειακή άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την
ΚΥΑ 146163, τ.Β./1537/8-5-12 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων» όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων
θα εκτελεστεί το έργο.
Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των
φορτηγών ψυγείων.
Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα με τους κανόνες
ADR για την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων.
Απαιτείται η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση τις αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων
υπηρεσιών της.
Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για
μεταφορά ΕΙΑ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση
στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ πιστοποιημένα κατά ADR.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου
της άδεια μεταφοράς ΕΙΑ, στην οποία να δηλώνεται όχι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2)
αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς ΕΙΑ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να
εκτελέσει τo έργο σύμφωνα μα τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2102 «Μέτρα και Όροι για
τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων » και ότι θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό
και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ
Αριθμ. οικ.146163/2012.
Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την
μεταφορά των αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την
εταιρία (αναγγελίας πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου) Για την κάλυψη των
αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που
φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο
αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΙΑ.
Όλες οι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ.
οικ.146163/2102 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρία για
ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να
καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την αποτέφρωση ή
την αποστείρωση τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η
εταιρία.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ
και ΜΕΑ.

Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη
μεταφορά πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR,
αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.
Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων»
(ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται να τελεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποβλήτων
(Υ.Δ.Α.Υ.Μ) ή της Επιτροπής που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την επίβλεψη της διαδικασίας
διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.
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Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει στο Νοσοκομείο τέσσερεις κάδους που θα
μόνιμα τοποθετημένοι στον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου.

είναι

Κατά τη διαδικασία αποκομιδής απαιτείται τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης
των ΕΑΥΜ, την καταμέτρηση των Ε.Α. για την παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Νοσοκομείου,
(πιστοποιητικό ζύγισης παραλαβής και μεταφοράς ΕΑΥΜ).Η καταμέτρηση των αποβλήτων θα
γίνεται παρουσία των υπευθύνων που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο, τις ημέρες και ώρες που θα
επισκέπτεται το όχημα μεταφοράς.
Για την άμεση και ακριβή ζύγιση των αποβλήτων και για την αποφυγή οποιαδήποτε αμφισβήτησης ο
ΥΔΑΥΜ ή η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε επιμέρους ελέγχους για την αντιπαραβολή των στοιχείων
(π.χ σε δημόσια γεφυροπλάστιγγα σε περίπτωση που η ζύγιση γίνεται με διακριβωμένη ζυγαριά ) και
τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η ανάδοχος εταιρεία θα συμμορφώνεται απόλυτα στις υποδείξεις και συστάσεις για την καλύτερη,
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της τριμελής επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της
διαδικασίας διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων καθώς και την τήρηση των συμβατικών
του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές,
παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις
ανάλογες κυρώσεις.
Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται
ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την εξασφάλιση παραδεκτών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας απαιτείται η ανάπτυξη ενός
προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο θα στηρίζεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την
εκπαίδευση και το συνεχή έλεγχο και θα έχει ως στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των
άμεσων και έμμεσων κινδύνων.
Οι εργασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ, στερεών και υγρών, πρέπει να γίνονται από την ανάδοχο
εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται από την
υφιστάμενη νομοθεσία, τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους Διεθνείς Κανονισμούς,
έτσι ώστε σε κανένα στάδιο των εργασιών να μην τίθεται σε κίνδυνο υγεία και η ασφάλεια των
εργαζομένων, η Δημόσια Υγεία και παράλληλα να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Η σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων προϋποθέτει την εφαρµογή προγραµµάτων
κατάλληλης και συστηµατικής εκπαίδευσης στους εργαζόµενους, την προµήθεια εξοπλισµού για την
προστασία τους και την εφαρµογή προγράµµατος ασφάλειας της εργασίας, που να περιλαµβάνει τον
εµβολιασµό, την προφύλαξη από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες και την ιατρική
παρακολούθηση.
Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν
και να εκτιμούν όλους τους πιθανούς κίνδυνους, ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την
αποτροπή της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες ή τουλάχιστον την έκθεση σε ασφαλή επιτρεπτά όρια.
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διασποράς του
μεταφερόμενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό καθαρισμού και
απολύμανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην αδειοδοτούσα
αρχή.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το Νοσοκομείο σε περίπτωση
διασποράς των ΕΑΥΜ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους ακολούθως υποχρεούται άμεσα να
ειδοποιήσει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας
και τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμό της οικείας Περιφέρειας, περιγράφοντας το συμβάν, τις
συνθήκες που οδήγησαν στην αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση
στην υγεία φυσικών προσώπων, τη μέθοδο καθαρισμού της περιοχής και τον τρόπο επεξεργασίας και
τελικής διάθεσης των αποβλήτων που διασπάρθηκαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΑΥΜ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.
Α. Συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων
Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό θάλαμο
του Νοσοκομείου, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη
μέθοδο της αποστείρωσης.
……..
……
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΑΜ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΙΛΑ

ΕΑΑΜ

24.500

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ
ΚΙΛΟ ΕΑΑΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ )
(Αριθμητικώς κι ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΑΑΜ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(Αριθμητικώς κι
ολογράφως)

Φ.Π. Α . ΠΟΣΟ (€)
(Αριθμητικώς
κι ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΜΕ
ΦΠΑ
(Αριθμητικώς κι
ολογράφως)

Ανάλυση κόστους διαχείρισης ανά κιλό ΕΑΑΜ
1.
2.
3.

Κόστος αποστείρωσης ΕΑΑΜ χωρίς ΦΠΑ ………………€/κιλό
Κόστος μεταφοράς ΕΑΑΜ χωρίς ΦΠΑ ……………..€ /Κιλό
Λοιπά κόστη να αναφερθούν

Ποσοστό ΦΠΑ ………(%) που υπάγεται η παροχή της Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΙΛΑ

ΜΕΑ

400

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΑ
ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ )
(Αριθμητικώς κι ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(Αριθμητικώς κι
ολογράφως)

Φ.Π.Α. –
ΠΟΣΟ €
(Αριθμητικώς
κι
ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΑ
ΜΕ ΦΠΑ
(Αριθμητικώς κι
ολογράφως)

Ανάλυση κόστους διαχείρισης ανά κιλό ΜΕΑ:
2
3
4

Κόστος επεξεργασίας (αποτέφρωση) ΜΕΑ από ΕΣΔΚΝΑ χωρίς ΦΠΑ ………………€/κιλό
Κόστος μεταφοράς ΜΕΑ χωρίς ΦΠΑ ……………..€ /Κιλό
Λοιπά κόστη να αναφερθούν

Ποσοστό ΦΠΑ ………(%) που υπάγεται η παροχή της Υπηρεσίας
Τόπος …….Ημερομηνία ………………..
Για την εταιρεία
(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Τράπεζας.............................................................................................
Κατάστημα................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)
Ημερομηνία Έκδοσης..........................
ΕURO.................................................
ΠΡΟΣ
Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
25ης ΜΑΪΟΥ 152
Τ.Κ. 68300
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ..............................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ........... οδός ............. αριθμός ... ΤΚ ...........,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................
β).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................
γ).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για
την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ........................... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον
προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με
τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1)
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Επωνυμία Τράπεζας.............................................................................................
Κατάστημα................................................................................................................
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)
Ημερομηνία Έκδοσης..........................
ΕURO.................................................
ΠΡΟΣ
Π.Γ.Ν.Ε.-Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
25ης ΜΑΪΟΥ 152
Τ.Κ. 68300

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.........................................
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός
…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές,
σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας
…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …………….. διακήρυξης του Π.Γ.Ν. ΕβρουΝοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η
εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της
συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)

………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) , και εγγυάται
προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως,
να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της
απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε
να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που
δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ …../………..
Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς
μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Γ.Ν.
Διδυμοτείχου.
Ποσού ………………………………

Στο Διδυμότειχο σήμερα την ……………………………. του έτους ……………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου που εδρεύει στο
Διδυμότειχο – 25ης Μαΐου 152, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997162988, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Δημήτριο Αδαμίδη, και το οποίο
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο»
και αφετέρου
η Εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………. με ………………………….της Δ.Ο.Υ. ………………………………..
(στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ……………………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον κ. …………………………………………. της εταιρείας , κάτοικο
…………………………………
αφού έλαβαν υπόψη ότι:
Α. διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού
χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.592,00€ με ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………/2019 διακήρυξη
αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με την αρ.
……………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Β. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως
αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια,
σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, ισχύει από ………….. έως ……………..
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς
τη σύμβαση επί δώδεκα (12) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από
τη λήξη της σύμβασης.
H δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.
Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο, η
σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.
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Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο Ίδρυμα με
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του,
μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις
συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.
Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας,
παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών
ποσοτήτων.
Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής μετά από διαγωνισμό νέος
προμηθευτής , η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης.
Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί
λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η Διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
ΚΥΑ, με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη, σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο
έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλίσει το
συμφέρον του.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΑΥΜ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (Π.Γ.Ν.Ε) – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Α. Συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό θάλαμο του
Νοσοκομείου, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της αποστείρωσης.
Β.Συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), από τον ψυκτικό
θάλαμο του Νοσοκομείου, στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της αποτέφρωσης.
Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται σαφώς με καθορισμένη σήμανση, ανάλογα με την κατηγορία τους. Η ξεχωριστή
συλλογή των ΕΑΥΜ πραγματοποιείται από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, στο σημείο παραγωγής τους,
την στιγμή που παράγονται. Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε κατάλληλους διακριτούς υποδοχείς περιέκτες, (ανάλογα με την κατηγορία ΕΑΑΜ, ΜΕΑ,) συγκεκριμένου χρώματος και χαρακτηριστικών ανάλογα με τη
φύση τους και την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν.
Tεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
όπως προβλέπονται στο παράρτημα 1 κεφ. 4.2 παράγραφο 4.2.1 της ΚΥΑ οικ.146163/2012 και οι
τεχνικές
προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ όπως προβλέπονται στο παράρτημα 1
, κεφ.4.3 παράγραφο 4.3.1 της ΚΥΑ οικ.146163/2012.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ)

25.500 KGR

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
25.500 KGR
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Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) θα
πραγματοποιείται, σε σταθερή μονάδα επεξεργασίας -μόνιμη εγκατάσταση - του αναδόχου.
Ως επεξεργασία των ΕΑΑΜ καθορίζεται η μέθοδος αποστείρωσης σε υγρή ή ξηρή θερμική σε κλειστό σύστημα έτσι
ώστε αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά το μικροβιακό τους φορτίο με τα οικιακά απορρίμματα, με σκοπό να
διατίθενται τελικά μετά την επεξεργασία τους χωρίς προβλήματα στους χώρους υγειονομικής ταφής των κοινών
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) .
Εφαρμογή μεθόδου απολύμανσης με χρήση απολυμαντικών ουσιών δεν γίνεται αποδεκτή, ανεξαρτήτως επιπέδου
βακτηριακής μόλυνσης των ιδίων των αποβλήτων.
Τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ, θα συσκευάζονται δευτερογενώς σε κόκκινα χαρτοκυτία τύπου HOSPITAL) BOX
χωρητικότητας 60 lt. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα τοποθετούνται εκ νέου σε δεύτερες σακούλες κόκκινου
χρώματος (URL)όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2.2) και
θα σφραγίζονται με κλείστρο, για την αποφυγή τυχόν διαρροών.
Για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς συσκευασίας των
αποβλήτων για τη μεταφορά τους προς την εγκατάσταση αποστείρωσης, εντός του ειδικού οχήματος μεταφοράς.
Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από το Νοσοκομείο σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες
(URL)κίτρινους σάκους) ενώ οι δευτερογενείς περιέκτες, για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς θα
διατίθενται από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Οι κάδοι θα είναι
πιστοποιημένοι και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση. Να
κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά της ποιότητας και καταλληλότητας των κάδων.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω νομίμως θεωρημένα για το γνήσιο του
αντιγράφου.
6. Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης.
7. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα με την νέα KYA 146163/2012.
8. Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποστείρωσης.
9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης.
10. Απαιτείται η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση τις αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
21. Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποστείρωσης σύμφωνα με το Παράρτημα
1 κεφ.4 της ΚΥΑ οικ.146163/2012 και ν α κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η
μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνή με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 όπως
ισχύει σήμερα καθώς και την ΚΥΑ 62952 (ΦΕΚ 4326/τ.Β/30-12-2016).
22. Για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: α)Τεμαχισμός των αποβλήτων πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή,
που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και στη μείωση του όγκου τους. β)
Τα εκπεμπόμενα απαέρια και τα παραγόμενα υγρά μετά την αποστείρωση θα πρέπει να απομακρύνονται
ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία και
το περιβάλλον. γ) Οι σταθερές μονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις
για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού
χώρου.
23. Τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ ΕΙΑ
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο
διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να
προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος
κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές
(Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.
24. Να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναφέρονται οι
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα με επιτυχία του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου.
25. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναφέρεται ο
εξοπλισμός αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης
όπου θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου
τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των ΕΙΑ αποδεικνύεται με υποβολή
πελατολογίου του κατασκευαστή όπου θα περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί και
λειτουργήσει παρόμοιο εξοπλισμό με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης.
26. Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των κλιβάνων
αποστείρωσης οπού θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγο μονάδα είναι
σύμφωνοι με το STAAT IΙΙ. (Παραρτημα 1 , κεφ.4 , παράγραφος 4.3.1 της ΚYA οικ.146163/2012).
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27. Εκτυπώσεις από την επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ της ετήσιας
απολογιστικής έκθεσης των δύο προηγουμένων ετών. Λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες
έχει συνεργαστεί η μονάδα αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο.
28. Για της μονάδες αποστείρωσης ΕΑΑΜ ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Έγγραφα που να αποδεικνύεται
ότι πληρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 12740, 12347 (παράρτημα 1, παράγραφος 4.3.1 της
ΚYA
οικ.146163/2012).
29. Τα επεξεργασμένα (αποστειρωμένα) να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος.
Εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα να αναγράφεται η φράση
«Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η
ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας. Τα «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», οδηγούνται στον τελικό
αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. ( Παράρτημα 1 ,
κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της ΚYA οικ.146163/2012).
30. 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 πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο όπου θα
επιτρέπεται η διάθεση τσυ και ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και η τελική διάθεση των
επεξεργασμένων ΕΙΑ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ οικ.146163/2012.
31. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση
ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στο οικείο ΧΥΤΑ.
32. Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς το οικείο ΧΥΤΑ των αποβλήτων
που έχουν υποστεί την διαδικασία της αποστείρωσης ή σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρία που θα
εκτελέσει το έργο αυτό.
33. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία
ότι τα τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικεία ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου
εμφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού
προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της υγειονομικής μονάδας και η ημερομηνία επεξεργασίας. (
Παράρτημα 1 , κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3 της ΚΥΑ οικ.146163/2012).
34. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική διαδικασία με την χρήση
βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ
(ΕΝ ISO 11138). Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται
από τον ανάδοχο είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (ΕΝ ISO 11138 (Παράρτημα 1,
παράγραφος 4.3.1. της ΚYA οικ.146163/2012).
35. 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. (Παράρτημα
1, κεφ 4, παράγραφος 4.3.2 της ΚYA οικ.146163/2012) Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις των
απολυμαντικών.
36. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 άρθρο 4 παράγραφος 4.5 τα εργοστάσια επεξεργασίας θα πρέπει να
αποδεικνύουν ότι έχουν στελεχωθεί με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Να κατατεθεί αναλυτική
λίστα προσωπικού και συμβούλων της εταιρίας που να αποδεικνύει ότι η εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες
ειδικότητες. Να καταθέσει πιστοποιητικά η έγγραφα εκπαίδευσης των χειριστών του μηχανολογικού
εξοπλισμού αποστείρωσης από τον κατασκευαστή του αποστειρωτικού εξοπλισμού όπου θα δηλώνεται
και θα πιστοποιείται ότι οι χειριστές του αποστειρωτή/ων έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως και είναι ικανοί
να χειριστούν αποτελεσματικά και επαρκώς τους αποστειρωτές.
37. Οι μονάδες επεξεργασίας αποστείρωσης πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό αποστειρωτικό εξοπλισμό για την
επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) προκειμένου να μην
παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού
εξοπλισμού.
38. Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εκτός Υγειονομικής
Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή,
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση , αποθήκευση, τελική επεξεργασία, τελική διάθεση). Ο ανάδοχος
πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που διασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω
(φωτογραφίες εξοπλισμού, εκτυπώσεις λογισμικού) και ότι οι ποσότητες ΕΑΑΜ που παραδόθηκαν από
την Υγειονομική Μονάδα παραδόθηκαν στη μονάδα για αποστείρωση. Προτιμάται
η ψηφιακή
τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδας σε πραγματικό χρόνο.
39. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά
Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο
που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.
40. Βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία του μηχανήματος αποστείρωσης ότι ο κλίβανος μπορεί να διαχειριστεί
υγρά απόβλητα ΕΑΑΜ σε πιστοποιημένα μπιτόνια περίπου 10-30 λίτρων.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η αποτελεσματικότητα επίτευξης της αποστείρωσης μολυσματικών απορριμμάτων μπορεί να ελεγχθεί
Μικροβιολογικά από το Νοσοκομείο όποτε κριθεί σκόπιμο με την χρήση Βιολογικών δεικτών, παρουσία των
Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων, στο χώρο επεξεργασίας του αναδόχου.
Την ίδια διαδικασία έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ μέσω πιστοποιημένου εργαστηρίου, και το κόστος της συγκεκριμένης
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διαδικασίας ελέγχου θα βαρύνει την εταιρεία του αναδόχου. Η δειγματοληψία και ο έλεγχος για την
αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης γίνονται από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Το πρότυπο
ελέγχου που ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 11138.01.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
Η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163/2012 και συγκεκριμένα
παράρτημα 1 άρθρο 3 παράγραφος 3.1.2, 3.1.3.
Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ στην ΥΜ να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς
χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Στο χώρο αυτό, πρέπει να
υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και
επικίνδυνου.
Απαιτείται να παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο:
Για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου θα πρέπει να παραχωρηθεί ψυκτικός θάλαμος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση και ακριβή ζύγιση των αποβλήτων κατά την παραλαβή τους, να
παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων διαστάσεων εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά ζυγιστικά στοιχεία ή να
φέρει διακριβωμένη ζυγαριά ή η ζύγιση να γίνεται σε δημόσια γεφυροπλάστιγγα (βιομηχανικού ζυγιστικού).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει :


Στο Νοσοκομείο ψυκτικό θάλαμο τουλάχιστον 16.000 Λίτρων

Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία ≤ 5 C, εντός της εγκατάστασης της ΥΜ και
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του ψυκτικού
θαλάμου είναι μικρότερη των 0 C, ο χρόνος παραμονής των ΕΑΥΜ μπορεί να επεκταθεί σε 30 ημέρες από την
ημερομηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ μικρότερες των 500 λίτρων.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης με το μέγεθος της ΥΜ), να φέρει
στην πόρτα του το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα.
Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση.
Ο θάλαμος πρέπει είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά, με υψηλής αντοχής χρώματα.
Ο θάλαμος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου)
για ενίσχυση του δαπέδου. Να υπάρχει μόνωση.
Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, με εξωτερικό διακόπτη για την
ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστημα φωτισμού με αδιάβροχες λυχνίες
οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άμεσα με το άνοιγμα της πόρτας.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, μεταλλικό, για τη σωστή
λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας, πρέπει να διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο
θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια, και έναν ρευματολήπτη βιομηχανικού τύπου, στεγανό. Το
σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρηση και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του.
Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το εσωτερικό του.
Στο χώρο αποθήκευσης εντός τα ΕΑΑΜ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα, του ίδιου
χρώματος με τον αρχικό για πλήρη στεγανότητα, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαρροές

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)
Η αποκομιδή των αποβλήτων (ΕΑΑΜ) θα πρέπει να εκτελείται από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης (ψυκτικό
θάλαμο) του Νοσοκομείου, κάθε 5 ημέρες καθώς η ποσότητα των ΕΑΑΜ υπερβαίνει τα 500 κιλά, μέσος
ημερήσιος όρος ποσότητας ΕΑΑΜ 68 κιλά (αλλά και συχνότερα ανάλογα με τις ανάγκες της ΥΜ. αν αυτό
ζητηθεί ).
H αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του Υπευθύνου Διαχείρισης
συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος.

Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας σε

Η Υγειονομική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο τα ΕΙΑ κατάλληλα συσκευασμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ και
τον κώδικα ADR.Τα ΕΑΥΜ θα μεταφέρονται στο φορτηγό ψυγείο από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους της
Υγειονομικής Μονάδας από προσωπικό του Αναδόχου.
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Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τούς υπευθύνους διαχείρισης των ΕΑΥΜ για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού
Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» , κεφ.6 , παράγραφος 6.2 της
ΚΥΑ οικ.146163.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων πιστοποιημένα κατά ADR και ΑΤΡ
φορτηγά ψυγεία μεταφοράς ΕΑΥΜ. Τ α ο χ ή μ α τ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς π ρ έ π ε ι ν α π λ η ρ ο ύ ν τ ο υ ς
όρους και τις προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα 1 , παράγραφος
2.2.4 της ΚYA οικ.146163/2012.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
12. Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.
13. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο.
14. Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ .
15. Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8 οC, να μη φέρουν
μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται
εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών.
16. Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να
διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης.
17. Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.
18. Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες
για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών.
19. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων.
20. Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.
21. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των
αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση.
22. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρία για την εκτέλεση μέρους
του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων τότε απαιτείται να κατατεθεί και η μεταξύ τους σύμβαση.
Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του Νοσοκομείου από την μονάδα
επεξεργασίας των αποβλήτων. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας, το είδος των
αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά:
12. Διαπεριφερειακή άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ
146163, τ.Β./1537/8-5-12 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο.
13. Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των φορτηγών
ψυγείων.
14. Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα με τους κανόνες ADR για
την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων.
15. Απαιτείται η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση τις αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
16. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά
ΕΙΑ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον
δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ πιστοποιημένα κατά ADR. .
17. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου της άδεια
μεταφοράς ΕΙΑ, στην οποία να δηλώνεται όχι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτημένα οχήματα
μεταφοράς ΕΙΑ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει τo έργο σύμφωνα μα τους
όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2102 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων » και ότι θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση
του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2012.
18. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των
αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρία (αναγγελίας
πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου) για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
19. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο
αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΙΑ.
20. Όλες σι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ. οικ.146163/2102
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων »
21. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση
της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα
στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την αποτέφρωση ή την αποστείρωση τους και για
το σύνολο της περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η εταιρία.
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22. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ.
Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά
πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των
μεταφερόμενων υλικών.
Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε
κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε
από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948).
Κατά τη μεταφορά, τα ΕΑΑΜ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα, του ίδιου χρώματος με
τον αρχικό για τη πλήρη στεγανότητα, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαρροές.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΜΕΑ) ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
(ΜΕΑ)

300 KGR

ΓΕΝΙΚΑ
Ως επεξεργασία των ΜΕΑ καθορίζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης: Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή
χωρίς ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένης της αποτέφρωσης
αποβλήτων με οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνικών θερμικών επεξεργασιών όπως της πυρόλυσης της
αεριοποίησης ή της τεχνικής πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή, στη
συνέχεια, αποτεφρώνονται.
Τα ΜΕΑ θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία 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 των οποίων το πάχος και η
μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των επικίνδυνων αποβλήτων της
υγειονομικής Μονάδας, προβλέπονται στο παράρτημα 1 κεφ.4.2 παράγραφο 4.2.1 της ΚYA οικ.146163/2012.
Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνή με τις
τεχνολογίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 όπως ισχύει σήμερα.
8.
9.
10.
11.

Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης.
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
Η μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα
αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των δημιουργούμενων απαερίων στη
συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, αποδεκτή περιεκτικότητα των
αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος
κατά περίπτωση εξοπλισμός. (παραρτημα 1 , παράγραφος 4.2.2).
12. Να πραγματοποιεί έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης
και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα παράρτημα 1 , παράγραφος 4.2.2).
13. Η μονάδα αποτέφρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα πρέπει να είναι
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001 για την αποτέφρωση αυτών.
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14. Για τις μονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί: Δήλωση του φορέα επεξεργασίας ΕΑΑΜ, ΜΕΑ για
την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η αποθήκευση θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163/2102 και συγκεκριμένα
παράρτημα 1 άρθρο 3 παράγραφος 3.1.2, 3.1.3 όπως ισχύει σήμερα.
Η αποθήκευση
ΜΕΑ στην ΥΜ
να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους ψυκτικούς θαλάμους, επαρκούς
χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Ισχύουν τα γενικά
χαρακτηριστικά των χώρων αποθήκευσης όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.1 και 3.1.2 της ΚΥΑ
146163/2012.
Στο χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα και το διεθνές σύμβολο
του μολυσματικού και επικίνδυνου.
Για το Νοσοκομείο ο ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο τουλάχιστον 500 λίτρων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση και ακριβή ζύγιση των αποβλήτων κατά την παραλαβή τους, να
παραχωρήσει ψυκτικό θάλαμο κατάλληλων διαστάσεων εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά ζυγιστικά στοιχεία ή να
φέρει διακριβωμένη ζυγαριά ή η ζύγιση να γίνεται σε δημόσια γεφυροπλάστιγγα (βιομηχανικού ζυγιστικού).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων πιστοποιημένα κατά ADR και ΑΤΡ φορτηγά ψυγεία
μεταφοράς ΕΑΥΜ. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα 1 ,
παράγραφος 2.2.4 της ΚYA οικ.146163/2012 .
Συγκεκριμένα Τα οχήματα μεταφοράς των ΜΕΑ πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:













Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής
υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.
Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές
σημείο.
Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ .
Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8 οC, να μη
φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να
απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού
και των χειριστών.
Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος
του οχήματος
που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης.
Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.
Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους
ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών.
Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων.
Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων.
Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις
των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρία για την εκτέλεση
μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων τότε απαιτείται να κατατεθεί και η μεταξύ τους
σύμβαση.

Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων του Νοσοκομείου από την μονάδα
επεξεργασίας των αποβλήτων . Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας , το είδος
των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά νομίμως
θεωρημένα για το γνήσιο του αντιγράφου:



Διαπεριφερειακή άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ
146163, τ.Β./1537/8-5-12 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο.
Πιστοποιητικά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται ικανότητα ψύξης των ψυκτικών μηχανημάτων των φορτηγών
ψυγείων.
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Έγγραφα όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση του φορτηγού ψυγείου σύμφωνα με τους κανόνες ADR για
την σύννομη οδική μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων.
Απαιτείται η κατά ISO ή TUV πιστοποίηση τις αναδόχου εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά
ΕΙΑ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον
δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΙΑ πιστοποιημένα κατά ADR.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ταυ ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου της άδεια
μεταφοράς ΕΙΑ, στην οποία να δηλώνεται όχι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτημένα οχήματα
μεταφοράς ΕΙΑ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει τo έργο σύμφωνα μα τους
όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2102 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων » και ότι θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση
του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163/2012.
Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των
αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρία (αναγγελίας
πρόσληψης ΟΑΕΔ, και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου) Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς στο
αντικείμενο της μεταφοράς των ΕΙΑ.
Όλες οι διαδικασίες της συλλογής και μεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ. οικ.146163/2102
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση
της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα
στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την αποτέφρωση ή την αποστείρωση τους και για
το σύνολο της περιοχής εντός της οποία δραστηριοποιείται η εταιρία.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των 2 φορτηγών που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ.

Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά
πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των
μεταφερόμενων υλικών.
Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε
κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε
από την ΥΑ Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται να τελεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποβλήτων (Υ.Δ.Α.Υ.Μ) ή
της Επιτροπής που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων, και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει στο Νοσοκομείο τέσσερεις κάδους που θα
τοποθετημένοι στον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου.

είναι μόνιμα

Κατά τη διαδικασία αποκομιδής απαιτείται τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΥΜ,
την καταμέτρηση των Ε.Α. για την παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Νοσοκομείου, (πιστοποιητικό ζύγισης
παραλαβής και μεταφοράς ΕΑΥΜ).Η καταμέτρηση των αποβλήτων θα γίνεται παρουσία των υπευθύνων που θα
ορισθεί από το Νοσοκομείο, τις ημέρες και ώρες που θα επισκέπτεται το όχημα μεταφοράς.
Για την άμεση και ακριβή ζύγιση των αποβλήτων και για την αποφυγή οποιαδήποτε αμφισβήτησης ο ΥΔΑΥΜ ή η
Επιτροπή μπορεί να προβεί σε επιμέρους ελέγχους για την αντιπαραβολή των στοιχείων (π.χ σε δημόσια
γεφυροπλάστιγγα σε περίπτωση που η ζύγιση γίνεται με διακριβωμένη ζυγαριά ) και τα έξοδα ζύγισης θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η ανάδοχος εταιρεία θα συμμορφώνεται απόλυτα στις υποδείξεις και συστάσεις για την καλύτερη,
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της τριμελής επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας
διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων καθώς και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε
περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο
έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.
Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για μεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να
τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Για την εξασφάλιση παραδεκτών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας απαιτείται η ανάπτυξη ενός προγράμματος
Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο θα στηρίζεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκπαίδευση και το συνεχή
έλεγχο και θα έχει ως στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων κινδύνων.
Οι εργασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ, στερεών και υγρών, πρέπει να γίνονται από την ανάδοχο εταιρεία
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους Διεθνείς Κανονισμούς, έτσι ώστε σε κανένα στάδιο των
εργασιών να μην τίθεται σε κίνδυνο υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, η Δημόσια Υγεία και παράλληλα να
αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Η σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων προϋποθέτει την εφαρµογή προγραµµάτων κατάλληλης και
συστηµατικής εκπαίδευσης στους εργαζόµενους, την προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία τους και την
εφαρµογή προγράµµατος ασφάλειας της εργασίας, που να περιλαµβάνει τον εµβολιασµό, την προφύλαξη από την
έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες και την ιατρική παρακολούθηση.
Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να
εκτιμούν όλους τους πιθανούς κίνδυνους, ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της
έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες ή τουλάχιστον την έκθεση σε ασφαλή επιτρεπτά όρια.
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διασποράς του
μεταφερόμενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης
που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το Νοσοκομείο σε περίπτωση διασποράς
των ΕΑΥΜ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους ακολούθως υποχρεούται άμεσα να ειδοποιήσει την Υπηρεσία
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμό της οικείας
Περιφέρειας, περιγράφοντας το συμβάν, τις συνθήκες που οδήγησαν στην αστοχία, τις τυχόν περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, την τυχόν επιβάρυνση στην υγεία φυσικών προσώπων, τη μέθοδο καθαρισμού της περιοχής και τον
τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που διασπάρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του έργου
της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.
Θα πραγματοποιεί την καταμέτρηση των Αποβλήτων, την παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Νοσοκομείου,
παρουσία της επιτροπής που θα ορισθεί.
Η μεταφορά αποβλήτων από το Νοσοκομείο προς την σταθερή εγκατάσταση – μονάδα επεξεργασίας θα γίνεται
κάθε πέντε (5) ημέρες εφόσον η ποσότητα τους υπερβαίνει τα 500 κιλά ή παραμονής αυτών το μέγιστο έως 30
ημέρες εφόσον η ποσότητα τους δεν υπερβαίνει τα 500 κιλά μηνιαίως (με την προϋπόθεση θερμοκρασίας του
ψυκτικού θαλάμου μικρότερης ή ίσης των 0οC) ή περισσότερες φορές εάν απαιτηθεί από το Νοσοκομείο, μετά από
επικοινωνία με τον ανάδοχο. Οι ημέρες που το μεταφορικό όχημα θα επισκέπτεται το Νοσοκομείο θα
είναι……..………………………………….., ώρα πρωινή και θα τηρούνται αυστηρά από τον ανάδοχο καθ΄ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης προκειμένου να εξασφαλίσει το συμφέρον του.
Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το
Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΙΜΗΜΑ
Το σύνολο του τιμήματος για την παροχή των υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των ………………………….€ μη
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , ήτοι στο ποσό των ……………………….€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. Η δαπάνη για την διαχείριση Α. των ΕΑΑΜ
ανέρχεται στο ποσό των …………………………€ με ΦΠΑ 24% και Β. των ΜΕΑ στο ποσό των …………………..€ με ΦΠΑ
24%.
Η δαπάνη επιμερίζεται ανά είδος επικίνδυνων αποβλήτων ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΑΜ
ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΙΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΕΑΑΜ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ )
(Αριθμητικώς κι ολογράφως)
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ΕΑΑΜ

24.500

Ανάλυση κόστους διαχείρισης ανά κιλό ΕΑΑΜ
4.
5.
6.

Κόστος αποστείρωσης ΕΑΑΜ χωρίς ΦΠΑ ………………€/κιλό
Κόστος μεταφοράς ΕΑΑΜ χωρίς ΦΠΑ ……………..€ /Κιλό
Λοιπά κόστη να αναφερθούν

Ποσοστό ΦΠΑ ………(%) που υπάγεται η παροχή της Υπηρεσίας
ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΙΛΑ

ΜΕΑ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ

400

(Νοσηλευτική Μονάδα
ΓΝ Διδυμοτείχου

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΕΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ )
(Αριθμητικώς κι
ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(Αριθμητικώς κι
ολογράφως)

Φ.Π.Α. –
ΠΟΣΟ €
(Αριθμητικ
ώς κι
ολογράφως
)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σ
ΤΩΝ ΜΕΑ
ΜΕ ΦΠΑ
(Αριθμητικώς
κι
ολογράφως)

Ανάλυση κόστους διαχείρισης ανά κιλό ΜΕΑ:
5
6
7

Κόστος επεξεργασίας (αποτέφρωση) ΜΕΑ από ΕΣΔΚΝΑ χωρίς ΦΠΑ ………………€/κιλό
Κόστος μεταφοράς ΜΕΑ χωρίς ΦΠΑ ……………..€ /Κιλό
Λοιπά κόστη να αναφερθούν

Ποσοστό ΦΠΑ ………(%) που υπάγεται η παροχή της Υπηρεσίας
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παραδώσει , να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον αναφερόμενο στην
διακήρυξη εξοπλισμό (ψυκτικό θάλαμο , αποθηκευτικά μέσα κ.α.) . Τα είδη που θα προσκομισθούν θα είναι τα
ίδια με τα προσφερθέντα, όπως αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του αναδόχου και στα προσπέκτους.
Η παράδoση κι εγκατάσταση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο το
αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης με έξοδα και ευθύνη
του αναδόχου. Η oριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό
αυτό από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας τριάντα (30) ημερών. Ο πρώτος μήνας
λειτουργίας του εξοπλισμού θεωρείται δοκιμαστικός. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά από αυτό το
χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
εν λόγω έργου, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
Η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των αποβλήτων που
διαχειρίστηκε η εταιρεία (ήτοι των κιλών ΕΑΑΜ / ΜΕΑ του Π.Γ.Ν.Ε) μετά την οριστική παραλαβή αυτών και υπό
τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
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Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει
τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω
προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση
αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Η αμοιβή του
αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1

2
3

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-06-2007) και
αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ
31Α/02-03-2011):
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως (Ν4013/2011, ΦΕΚ Α’
204 /15-09-2011).
Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/2016 και
ΚΥΑ 1191/14-3-2017, ΦΕΚ Β’ 969/22-3-2017).

2%

0,06%
0,06%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) όπως τροποποιήθηκε από
τον Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται 8% φόρος εισοδήματος.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και
κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
(β) αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης
(γ) αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση
(δ)αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του.
Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της απόφασης κήρυξης έκπτωτου.
Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά
καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής ευθύνεται
και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση
της σύμβασης.
Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την σύμβαση, πριν την
ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών της, υποχρεούται στην καταβολή προς το
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Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα αποφασισθεί μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου. Σε μια τέτοια περίπτωση Νοσοκομείο θα δικαιούται ελεύθερα να προμηθευτεί τα είδη από την
ελεύθερη αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο προμηθευτή την τυχόν προσήκουσα διαφορά
τιμής.
Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της σύμβασης, θα επιβάλλεται
στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του
μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ε.. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται
διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.
Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας τον
προμηθευτή έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον
Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του
προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
1. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του
εργοστασίου του προμηθευτή.
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3. Πλημμύρα.
4. Σεισμός.
5. Πόλεμος.
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να
αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο.
Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να
τον εκπροσωπεί έναντι του Νοσοκομείου και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες
αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά
στο Νοσοκομείο και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτού.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον
αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του Νοσοκομείου .
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το
Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση
του έργου.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Το
Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Η Εταιρεία θα φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη
ή τυχόν ατύχημα, που θα προκληθεί σε εργαζόμενους και οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα .
Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του υπηρεσιών και υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη
του Νοσοκομείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για
την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που τυχόν θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου
καθώς και πρόκληση προβλήματος στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (Αναδόχου) ή των εργασιών του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
γνωστοποιεί εγγράφως στο αποτελούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει
με το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει
ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
και ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος
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εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται από το προσωπικό του με προσοχή και επιμέλεια. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι του Δημοσίου, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο καθ’
όλη τα διάρκεια ισχύς της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας περί υγείας κι ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του
Νοσοκομείου ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε
από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως το Νοσοκομείο.
Εάν κατά την κρίση του Νοσοκομείου οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη
της ένωσης, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση του Νοσοκομείου περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών
όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Εφόσον το Νοσοκομείο αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του
αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης
δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του
στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Το Νοσοκομείο εγκρίνει με Απόφασή του την αντικατάσταση αυτή.
Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, το Νοσοκομείο διατηρεί
το δικαίωμα να κηρύξει την ανάδοχο ένωση έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας , ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται
δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες – το υπό
ανάθεση έργο
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
20.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………………………. εγγυητική επιστολή
της τράπεζας
………………………… / του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ποσού ……….. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με
χρόνο ισχύος έως την …………………………….
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων .
20.2. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της
διακήρυξης και στον Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας
εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια .
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πέραν των λοιπών συμβατικών τους υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις:
α) Να μεριμνά για τον προσεκτικό διαχωρισμό των ιατρικών αποβλήτων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
β) Να προφυλάσσει τον παραχωρηθέντα από τον ανάδοχο εξοπλισμό (ψυκτικό θάλαμο, κ.α.) από οποιαδήποτε
πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Νοσοκομείου
γ) Τα επικίνδυνα απόβλητα θα συλλέγονται σε κάθε περίπτωση στις προβλεπόμενες εκ του νόμου συσκευασίες.
δ) Το Νοσοκομείο φέρει την ευθύνη μεταφοράς των επικίνδυνων
αποβλήτων στο χώρο προσωρινής
αποθήκευσης ( ψυκτικό θάλαμο ) τον οποίο θα εγκαταστήσει η Εταιρεία.
ε) Η παρακολούθηση και εποπτεία ελέγχου της διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων, θα πραγματοποιείται
από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.
στ) Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των Νοσοκομειακών αποβλήτων που θα παραδίνονται, θα πραγματοποιείται
παρουσία τριμελούς επιτροπής, η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο και η οποία στο τέλος κάθε μήνα θα
υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες σε κιλά ΕΑΑΜ
που αποστειρώθηκαν/ή ΜΕΑ που αποτεφρώθηκαν, καθώς και έγγραφα καλής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών .
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη
αναγραφή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση των τιμολογίων του.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης του διενεργηθέντος
διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν
κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου,
που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω
όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία ίδια (3) πρωτότυπα, και αφού
διαβάσθηκαν, βεβαιώθηκαν νόμιμα και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν
στο Γ.Ν. Διδυμότειχου και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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Σελίδα 50 από 50

