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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.301,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.2

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.3

Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.4

Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’
204/19-7-1974)

1.5

Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6

Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 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».

1.7

Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’).
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1.8

Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις
Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3

1.9

Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014
νομιμοποίησης δαπανών)

Άρθρο

47

Παρατηρητήριο

τιμών

(περί

1.10 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..»
1.11 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών
2.

Τις Αποφάσεις

2.1 Την υπ’ αριθ. 3/215η συν/24-10-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου μας, περί έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης και την διενέργεια
συνοπτικού
διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-6, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα
Α΄ της παρούσης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα Ε΄ της παρούσης),
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.301,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του
ΚΑΕ 0846α του Νοσοκομείου.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφείο Πρωτοκόλλου
ος
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 1 όροφος

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018 ώρα 14.00

η

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
ος
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 1 όροφος

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018 ώρα 12.00

η

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 5η Δεκεμβρίου 2018
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μμ, στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου ((Βησσαρίωνος 9 , 1ος
όροφος).
(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν).
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το
σκοπό αυτό.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών 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.),
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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.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές
διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ
καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ophthalmiatreio.gr
Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δημοσιεύονται στους
ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Η
αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.
Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του
Ν.4412/2016.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
διακήρυξης.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
1
2
3
4
5
6
7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)»

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.Α«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΝ. ΓΚΟΥΛΑΚΗ-ΜΗΤΣΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» (CPV
90524400-6), προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.301,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
της διακήρυξης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Πλέον συμφέρουσα από
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

οικονομική

άποψη

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
10672 ΑΘΗΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
90524400-6
KAE
0846α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
15.301,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :
τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δεν απαιτείται
Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
α)
Στην
ιστοσελίδα
του
Νοσοκομείου
www.ophthalmiatreio.gr
β) στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ
γ) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχονται στο ποσό 15.301,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
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Επωνυμία
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
106 72

Τηλέφωνο
Fax
Email
Πληροφορίες

213 2052 834
213 2052 819
gr.prom@ophthalmiatreio.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν .
ΑΡΘΡΟ 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διακήρυξή του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.ophthalmiatreio.gr).
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές
διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.ophthalmiatreio.gr).
Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δημοσιεύονται στους
ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
διακήρυξης.

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους,
στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «Προσφορά».
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
Ο τίτλος της διακήρυξης.
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να
φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον
τίτλο του φακέλου.
Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
Αρ Διακ. ……/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)»
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
μελών της.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και εταιρείες που διαθέτουν μία από τις άδειες (είτε αυτή της
συλλογής –μεταφοράς , είτε αυτής της επεξεργασίας), εφόσον διαθέτουν σύμβαση με άλλη εταιρεία η
οποία διαθέτει την έτερη άδεια. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών
που τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Κοινοπραξίας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια επεξεργασίας
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). (Το μέλος που διαθέτει την άδεια
μεταφοράς ΕΑΥΜ και το μέλος που διαθέτει την άδεια επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) δύναται να είναι το ίδιο).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με τ
άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π. . 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα Ανάθεση
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη
νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί
ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια
εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή
Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
σελ. 6 / 45

ΑΔΑ: 6Μ4Γ4690ΩΕ-Σ4Λ

18PROC004041270 2018-11-21

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό.
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς
σφραγισμένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
8.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα
αναφερόμενα κατωτέρω :
1. Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) που επισυνάπτεται συμπληρωμένο
από τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.
2. Παραστατικό
εκπροσώπησης,
εφόσον
συμμετέχουν
στο
διαγωνισμό
με
αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου
να δηλώνεται ότι: αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
4. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
5. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
8.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
σε δύο αντίγραφα που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Γ. Στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές
προδιαγραφές, υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς

Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
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8.3 Περιεχόμενα «Οικονομική Προσφορά»

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.
Θα περιγράφονται τα προσφερόμενα είδη και η προσφερόμενη τιμή χωρίς και με ΦΠΑ. Η τιμή της
προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ .
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε
ξεχωριστή στήλη.
Για το προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο
παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι
αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 88 του ν. 4412/2016.
8.4 Τιμές
Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής
εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 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.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε τιμή ανά χιλιόγραμμο( € / kg ) αποβλήτων (πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται:
1. η τιμή επεξεργασίας ανά κιλό αποβλήτων σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών
2. η τιμή μεταφοράς και το κόστος διάθεσης όλων των απαραίτητων περιεκτών (πρωτογενείς
περιέκτες – δευτερογενείς περιέκτες) ή άλλες πιστοποιημένες συσκευασίες για την οδική
μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) εκτός της Υ.Μ
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Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό ΦΠΑ, αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η
τιμή με κρατήσεις, και χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι και την τελευταία οριστική
λήξη του συμβατικού χρόνου. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή oπoιαδήπoτε
αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του αντιτίμου για τα υπηρεσιών που θα παρέχει , βάσει των τιμών
της προσφοράς του.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά,
θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών
ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον προσφέροντα
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα .
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του
κόστους.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ
31/τ.Α’/02.03.2011
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα
ζητούμενα είδη της διακήρυξης.
8.5 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών με την
έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και μέσα στην νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στη
υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α).
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε
φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και ως εξής :



Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και
κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ.
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.



Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο
οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013)
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Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του
Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β
& το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375
«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν
λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ'
αυτού.
Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικήςδημόσιας σύμβασης, προφόρων και κρατήσεων. Επίσης
επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και
κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα
άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 1 έτος από την επόμενη μέρα
της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν.
4412/2016.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί για την απόρριψη των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-11-2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία,
αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο
αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση,
την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των
προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.
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Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των
ζητουμένων ειδών.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της
σύμβασης χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και
ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή
όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
3. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση δικαιούνται όμως την άμεση
αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
– Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
– Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες . Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση
υπογραφής σύμβασης από τον ετήσιο ηλεκτρονικό τακτικό διαγωνισμό θα διακοπεί η σύμβαση που
θα προκύψει από τον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό.
– Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
– Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 202 του Ν.4412/16:
1. παραλήφθηκε ολόκληρη η ποσότητα των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΑΥΜ) εκτός της Υ.Μ
2. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη,
3. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
4. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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– Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15ο:ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα συνταχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή για το σκοπό αυτό ύστερα από ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών με το πέρας της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από
το νόμο κρατήσει οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι ακόλουθες:



Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και
κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ.
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.



Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο
οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013)



Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του
Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β
& το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375
«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν
λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ'
αυτού.
Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προφόρων και κρατήσεων. Επίσης
επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και
κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα
άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.



ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 19ο:ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση 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 δικαστήρια που εδρεύουν στο Νομό
Αττικής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 20ο ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της, διακηρυσσόμενης με την παρούσα, υπηρεσίας δεν
γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 21ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην
οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των
χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του Ανάδοχου ή σε
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση
της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την
οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο προμηθευτής εγγυάται προς τη Νοσηλευτική Μονάδα ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα
και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από το
Νοσοκομείο κατά την εκτέλεση του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 23ο ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το
κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
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Δ. Την τιμή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής

ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής
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 μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 24ο 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 του Νοσοκομείου. Κατ’ εξαίρεση ο
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής
του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 25ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της
υπηρεσίας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Το
Νοσοκομείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού
του Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ26ο. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το
Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 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 της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
σελ. 14 / 45

ΑΔΑ: 6Μ4Γ4690ΩΕ-Σ4Λ

18PROC004041270 2018-11-21

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 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.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του
Νοσοκομείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται
από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ του Νοσοκομείου και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.
ΑΡΘΡΟ 27ο. 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.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το
Νοσοκομείο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α
/
Α

Είδος
υπηρεσίας

1

ΕΑΑΜ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΜΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

2
3

ΚΙΛΑ

6.850

Τιμή–
επεξεργασίας
(σύμφωνη με
Π.Τ>
0.70

ΚΙΛΑ

15

1,70

0,89

2.59

38,85

ΚΙΛΑ

485

1,70

0,50

2.20

1.067,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.339,85
2961,56

Μον.
Μετρ

Εκτιμώμενη
ποσότητα

Τιμη
Μεταφοράς
+συσκευασίας

Συνολικό
κόστος

Συνολικό
κόστος

0,94

1.64

11.234,00

15.301,41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ+ ΑΕΑ)»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΑΜ
Αναλυτική κατάσταση ποσότητας αποβλήτων για ένα (1) έτος της Υγειονομικής Μονάδας, σε κιλά:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
6.850

Υπολογισμός Κόστους της διαδικασίας επεξεργασίας: τιμή σε ευρώ / κιλό παραγόμενων αποβλήτων
προς επεξεργασία
Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β΄ 1537/2012) ως επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) καθορίζεται η μέθοδος της
«αποτέφρωσης» και για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) καθορίζεται η
μέθοδος της «αποστείρωσης» με στόχο την μεταβολή των χαρακτηριστικών τους, των επικίνδυνων
ιδιοτήτων τους και την μείωση-καταστροφή του μικροβιακού τους φορτίου.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΑΑΜ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Για τη συλλογή- μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων- ΕΑΑΜ, απαιτούνται να υποβληθούν με
την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα από τη σχετική ισχύουσα
νομοθεσία δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα
υποβάλλει προσφορά μόνος του ή ως μέλος Κοινοπραξίας ή ένωσης Εταιρειών:
B.1. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς
Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) σε ισχύ, που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες
και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί
σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012.
B.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει
το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται στην Υγειονομική Μονάδα και ότι διαθέτει το
απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/1537/2012.
B.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία
μεταφοράς που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα διαθέτουν 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 .
Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR
αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών και ότι κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά
και μόνο τον ίδιο. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι
πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να
δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή/και άλλων οχημάτων για
οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα
Αρχή.
B.4. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων
μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς επεξεργασία τα ΕΑΑΜ της Υγειονομικής Μονάδας της
Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς τους.
B.5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ σε ισχύ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ)2. Του άρθρου 57 του Ν.4042/2012. Στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο να προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά
επικινδυνότητας των προς διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να
αναγράφεται ότι η κάλυψη αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος
στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
B.6. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕAAM με πιστοποιημένο Σύμβουλο
Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/
5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B').
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B.7. Άδεια κυκλοφορίας των 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). Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ
146163/1537/2012. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι άδειες
κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση
χρήσης άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες άδειες κυκλοφορίας
συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
B.8. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών),
των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη
σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).
B.9. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012
και τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,
όπως ισχύουν σήμερα.
B.10. Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υγειονομικής Μονάδας
οποιαδήποτε δευτερογενής συσκευασία (πλαστικός κάδος, κυτία hospital box κλπ) (ως πρωτογενής
νοείται ο κίτρινος σάκος προκειμένου να ακολουθήσει αποστείρωση ή ο κόκκινος σάκος προκειμένου
να ακολουθήσει αποτέφρωση), το κόστος της θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, που
υποχρεούται να την παράσχει δωρεάν στην Αναθέτουσα Αρχή στην κατάλληλη ποσότητα. Οι
περιέκτες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ
146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2.
B.11. Να υποβληθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις καταλληλότητας για κάθε είδος περιέκτη που θα
παρασχεθεί.
B.12. Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις
ατυχημάτων εντός και εκτός της υγειονομικής μονάδας όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς
των επικίνδυνων απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον,
ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.).

Γ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕAAM

Γ.1. 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 την Υ.Μ σε
κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες (κίτρινους σάκους) ενώ οι δευτερογενείς περιέκτες, για την
εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς θα διατίθενται από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση της ΥΜ. 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.
Γ.2. Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου
που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European relative au transport
international des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων
Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods CodeIMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
(RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO),
ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας
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αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN.
Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της
επικινδυνότητας τους.
Γ.3. Η συχνότητα αποκομιδής των ΕΑΑΜ από την Υγειονομική Μονάδα θα γίνεται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συχνότερη αποκομιδή των ΕΑΑΜ,
κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.
Υγειονομική Μονάδα
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συχνότητα αποκομιδής ΕΑΑΜ
2 φορές την εβδομάδα

Γ.4. Οι ημέρες που το μεταφορικό όχημα θα επισκέπτεται το Νοσοκομείο θα προσδιοριστούν
αποκλειστικά από την υγειονομική μονάδα θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα τηρούνται αυστηρά
από τον ανάδοχο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η παραλαβή των ΕΑΑΜ θα γίνεται πάντα από
Δευτέρα-Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του
κράτους.
Γ.5. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο
αναλυτικές καταστάσεις με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από το
Νοσοκομείο και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.
Γ.6. Η ζύγιση των ΕΑΑΜ θα γίνεται παρουσία αρμόδιας Επιτροπής του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο
διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε έλεγχο των ζυγών από επίσημο
κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Γ.7. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΕΑΑΜ που μεταφέρονται και
επεξεργάζονται εκτός ΥΜ πρέπει να συμπληρώνεται το επίσημο έντυπο αναγνώρισης με βάση το
υπόδειγμα του παραρτήματος της ΚΥΑ146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα
σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου . Η έκδοση του εντύπου
αυτού, θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να
επιστρέφει στην ΥΜ τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των
αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους.
Γ.8. Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΕΑΑΜ, που θα χειρίζεται τα
μολυσματικά απόβλητα, θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο
με δική του οικονομική επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να
μεριμνήσει για τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και
ηπατίτιδας Β. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο,
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
Γ.9. Η ανάδοχος εταιρεία μεταφοράς οφείλει να προσκομίσει 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.
Γ.10. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το νοσοκομείο σε περίπτωση
διασποράς των ΕΑΑΜ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να
ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας 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 διασκορπίστηκαν.
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Δ.1.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)
απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά
δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα
υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία
συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ.
Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης :
Δ.1.1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ), σε ισχύ.
Δ.1.2. Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ με αποστείρωση, σε ισχύ.
Δ.1.3. Υπεύθυνη δήλωση όπου 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 του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η
τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει
σήμερα.
Δ.1.4. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση
στο ΧΥΤΑ.
Δ.1.5. Περιγραφή του εξοπλισμού επεξεργασίας των αποβλήτων, και στοιχεία πιστοποίησης της
αποστειρωτικής ικανότητας του εξοπλισμού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
Δ.1.6. Για μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του χρησιμοποιούμενου
συστήματος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα
του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.
Δ.1.7. Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί έλεγχο με τη χρήση
κατάλληλων βιολογικών δεικτών της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται που
πληρούν τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:11138/07. Να υποβληθεί έγγραφο που να
αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.
Δ.1.8. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π
13588/725/2006.
Δ.1.9. Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση με το αναγκαίο και εξειδικευμένο
επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον
σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να
διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική
και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα
ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.
Δ.1.10. Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι η επεξεργασία με τη μέθοδο της
αποστείρωσης είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 και ειδικότερα στην
παράγραφο 4.3 «επεξεργασία με αποστείρωση».
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων
(απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ
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Είδος σύμβασης: ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων για ένα (1) έτος σε κιλά:
Υγειονομική Μονάδα
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΑ ΣΕ ΚΙΛΑ (KG)
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
15

Τα διαχωρισμένα ΜΕΑ, θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC.
Υπολογισμός Κόστους της διαδικασίας επεξεργασίας: τιμή σε ευρώ / κιλό παραγόμενων αποβλήτων
προς επεξεργασία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ως επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων
Αποβλήτων καθορίζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης.
Για τη διαχείριση των ΜΕΑ με αποτέφρωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ΚΥΑ 22912/1117/2005
και 146163/1537/2012.

Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Για τη συλλογή-μεταφορά μικτών επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) , απαιτούνται να υποβληθούν με
την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και τα απαιτούμενα εκ της σχετικής ισχύουσας
νομοθεσίας δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΜΕΑ που θα
υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:
Ε.1. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά Μικτών Επικίνδυνων Απόβλητων (ΜΕΑ) σε ισχύ,
που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα
εκτελεστεί το έργο. Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ
146163/2012.
Ε.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το
έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ που παράγονται στην Αναθέτουσα Αρχή και ότι διαθέτει το
απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/1537/2012.
Ε.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα οχήματα-ψυγεία
μεταφοράς που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία και θα διαθέτουν 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 .
Επίσης να δηλώνεται ότι όλοι οι οδηγοί που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR αντίστοιχου
των μεταφερόμενων υλικών και ότι κάθε σχετική παρέκκλιση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον
ίδιο. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου στην ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι
πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να
δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή/και άλλων οχημάτων για
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οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Ε.4. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ότι δέχεται προς
επεξεργασία τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη
εταιρεία μεταφοράς τους.
Ε.5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ σε ισχύ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο1.γ)2.Τουάρθρου57τουΝ.4042/202.Στοασφαλιστήριο συμβόλαιο να
προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται, τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των
προς διαχείριση αποβλήτων και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, να αναγράφεται ότι η
κάλυψη αφορά σε ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη
κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
Ε.6. Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο
Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/
5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B').
Ε.7. Άδεια κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογήςμεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 309/Β/7−3−07), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ
Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β΄ 948). Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.4.1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ
146163/1537/2012.
Ε.8. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών),
των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη
σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).
Ε.9. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012
και τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,
όπως ισχύουν σήμερα.
Ε.10. Οι ειδικοί πιστοποιημένοι περιέκτες για τα στερεά και τα υγρά ΜΕΑ που παράγονται από την
Αναθέτουσα Αρχή (κυτία hospital box 40 λίτρων κλπ), θα παρασχεθούν δωρεάν στην κατάλληλη
ποσότητα και το κόστος τους θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Ε.11. Οι περιέκτες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ
146163/1537/2012, στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο 1.2. Να κατατεθούν οι ανάλογες
πιστοποιήσεις των περιεκτών που θα παρασχεθούν.
Ε.12 Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων το οποίο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις
ατυχημάτων εντός και εκτός των υγειονομικών μονάδων όπως και κατά την διάρκεια της μεταφοράς
των επικίνδυνων απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία (διαρροές υλικών στο περιβάλλον,
ατυχήματα προσωπικού, κ.λπ.).

ΣΤ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΑ
ΣΤ.1. Τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ, θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία τύπου HOSPITALBOX
χωρητικότητας 40 lt (στερεά).Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα τοποθετούνται εκ νέου σε δεύτερες
σακούλες κόκκινου χρώματος (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.
ΣΤ.2. Συχνότητα φόρτωσης των ΜΕΑ, από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Υγειονομική Μονάδα
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

Συχνότητα αποκομιδής ΜΕΑ
2 φορές την εβδομάδα
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ΣΤ.3. Για τη συσκευασία των ΜΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου
που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European relative au transport international
des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών
(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του
Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της
Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον
τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η
ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι
συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της
επικινδυνότητάς τους.
ΣΤ.4. Οι ημέρες που το μεταφορικό όχημα θα επισκέπτεται την ΥΜ, θα προσδιοριστούν αποκλειστικά
από την Αναθέτουσα Αρχή, θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα τηρούνται αυστηρά από τον
ανάδοχο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η παραλαβή των ΜΕΑ θα γίνεται πάντα από ΔευτέραΠαρασκευή σε πρωινό ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.
ΣΤ.5. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο
αναλυτικές καταστάσεις με τις ποσότητες ΜΕΑ που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από την ΥΜ
και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.
ΣΤ.6. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΜΕΑ, παρουσία αρμόδιας
Επιτροπής του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να
προβαίνει σε έλεγχο των ζυγών από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα
επιβαρύνει τον ανάδοχο.
ΣΤ.7. Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΜΕΑ, που θα χειρίζεται τα
απόβλητα, θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του
οικονομική επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον
εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε
παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
ΣΤ.8. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το νοσοκομείο σε περίπτωση
διασποράς των ΜΕΑ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να
ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας 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 διασκορπίστηκαν.
ΣΤ.9. Σε περίπτωση μεταφοράς των ΜΕΑ σε σταθμό μεταφόρτωσης (που πληροί τις ορισθείσες από
την ΚΥΑ 24944/1159/2006 προδιαγραφές), ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει και να αποστείλει
στην ΥΜ βεβαίωση για την αποθήκευση των ΜΕΑ εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης ή
έναρξης διαδικασίας μεταφοράς στο εξωτερικό.

Ζ) ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ με την
προσφορά του συμμετέχοντα, οι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τον νόμιμο κάτοχο
της άδειας επεξεργασίας των ΜΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε
Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με
πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΜΕΑ.
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Ζ.1.) Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την
προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο
κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΜΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε
Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με
πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΜΕΑ.
Ζ.1.1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ), σε ισχύ.
Ζ.1.2. Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ.
Ζ.1.3. Βεβαίωση αποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής.
Ζ.1.4. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων
(απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΑ

Είδος σύμβασης: ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Αναλυτική κατάσταση ποσοτήτων αποβλήτων για ένα (1) έτος σε κιλά:
Υγειονομική Μονάδα

ΕΙΔΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ Συσκευασίες με
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
υπόλειμμα
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
φαρμάκου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
(KG)
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
485

Τα διαχωρισμένα ΑΕΑ, θα τοποθετούνται σε περιέκτες κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C)
κόκκινου χρώματος, μίας χρήσεως, που θα έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου και την
αντίστοιχη σήμανση ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται και να χαρακτηρίζονται με
τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα». Ακολούθως θα τοποθετούνται στην τριπλή συσκευασία
κόκκινου χρώματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β' 1537/2012) ως επεξεργασία των Άλλων Επικίνδυνων
Αποβλήτων καθορίζεται η μέθοδος της αποτέφρωσης.
Για τη διαχείριση των ΑΕΑ με αποτέφρωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ
146163/1537/2012.

Η) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
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Για τη συλλογή-μεταφορά των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ
146163/1537/2012.

Θ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ

Συχνότητα φόρτωσης των ΑΕΑ, από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Υγειονομική Μονάδα
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συχνότητα αποκομιδής ΑΕΑ
2 φορές την εβδομάδα

Θ.1. Για τη συσκευασία των ΑΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου
που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European relative au transport international
des merchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών
(International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του
Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της
Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association- IATA) και του Διεθνούς
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον
τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η
ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN. Οι
συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της
επικινδυνότητάς τους.
Θ.2. Οι ημέρες που το μεταφορικό όχημα θα επισκέπτεται την ΥΜ, θα προσδιοριστούν αποκλειστικά
από την Αναθέτουσα Αρχή, θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα τηρούνται αυστηρά από τον
ανάδοχο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η παραλαβή των ΑΕΑ θα γίνεται πάντα από ΔευτέραΠαρασκευή σε πρωινό ωράριο και δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.
Θ.3. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Θα εκδίδονται από τον ανάδοχο
αναλυτικές καταστάσεις με τις ποσότητες ΑΕΑ που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από την ΥΜ
και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.
Θ.4. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την ποσότητα των ΑΕΑ, παρουσία αρμόδιας Επιτροπής
του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε
έλεγχο των ζυγών από επίσημο κρατικό φορέα. Το πιθανό κόστος που θα προκύψει θα επιβαρύνει τον
ανάδοχο.
Θ.5. Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής-μεταφοράς των ΑΕΑ, που θα χειρίζεται τα
απόβλητα, θα φέρει ειδική προστατευτική ένδυση, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του
οικονομική επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον
εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Κάθε
παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
Θ.6. Ο μεταφορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τηλεφωνικά το νοσοκομείο σε περίπτωση
διασποράς των ΑΕΑ κατά τη συλλογή ή μεταφορά τους. Ακολούθως υποχρεούται εντός 24 ωρών να
ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας 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 διασκορπίστηκαν.
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Θ.7. Σε περίπτωση μεταφοράς των ΑΕΑ σε σταθμό μεταφόρτωσης (που πληροί τις ορισθείσες από την
ΚΥΑ 24944/1159/2006 προδιαγραφές), ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει και να αποστείλει στην
ΥΜ βεβαίωση για την αποθήκευση των ΑΕΑ εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης ή έναρξης
διαδικασίας μεταφοράς στο εξωτερικό.

Ι) ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ με την
προσφορά του συμμετέχοντα, οι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τον νόμιμο κάτοχο
της άδειας επεξεργασίας των ΑΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε
Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με
πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΑΕΑ.
Ι.1.) Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτούνται να υποβληθούν με την
προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο
κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΑΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε
Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής – μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με
πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΑΕΑ.
Ι.1.1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ), σε ισχύ.
Ι.1.2. Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ.
Ι.1.3. Βεβαίωση αποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής.
Ι.1.4. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ, κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφοράς
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημίας.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων
(απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η διαχείριση των ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ περιλαμβάνει συλλογή,
μεταφόρτωση-μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση και διενεργείται από σταθερή μονάδα
διαχείρισης εκτός Υγειονομικής Μονάδας.
Η ανάθεση, δεν αποκλείει την συνεργασία εταιρειών για την ολοκλήρωση του έργου, με ενιαία και
από κοινού προσφορά ανάληψης της διαχείρισης των Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας για την
κάλυψη του σταδίου τόσο της μεταφοράς (από το χώρο της ΥΜ προς τη σταθερή εγκατάσταση
διαχείρισης και από την εγκατάσταση διαχείρισης προς το χώρο τελικής διάθεσης), όσο και της
τελικής επεξεργασίας (ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ).
Προϋπόθεση στην αποδοχή της προσφοράς αποτελεί η προσκόμιση εκατέρωθεν των μελών:
1.
2.
3.

έγγραφων δηλώσεων αποδοχής της μεταξύ τους συνεργασίας,
κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της διακήρυξης και
τήρηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών

Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
σελ. 26 / 45

ΑΔΑ: 6Μ4Γ4690ΩΕ-Σ4Λ

18PROC004041270 2018-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

1

ΕΑΑΜ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΙΛΑ

2

ΜΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΙΛΑ

ΑΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΙΛΑ

3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΑΝΑ ΚΙΛΟ)
ΣΥΜΦΩΝΗ
ΜΕ Π.Τ

ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

+ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

6.850

15
485
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΑΜ
ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

= 8.125 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΑ HOSPITAL BOX = 1.200 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ) = 8.125 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 2,3-3 ΛΙΤΡΩΝ = 180 ΤΕΜΑΧΙΑ
KIΤΡΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 5 Lt = 200 TEMAXIA

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

= 40

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΑ HOSPITAL BOX

ΤΕΜΑΧΙΑ
= 40

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΕΜΑΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ) = 40 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

= 300 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΑ HOSPITAL BOX = 300 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ) = 300 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 5 Lt= 250 TEMAXIA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης ……………….. ΕΥΡΩ ……………….

Προς
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως) ……………………………………………………….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας………………………………..…….
ΑΦΜ……………………………………
Δ\νση……………………………………………………
Προς ……………………………………….……………………..…………………………….
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας
για την προμήθεια ………………( αρ. διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………..
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. ………/2017
ΜΕΤΑΞΥ Του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ …………………………………………………..………………………………………………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………………………………….………………..
Συμβατικού Τιμήματος …………………..…..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 3 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Στην Αθήνα σήμερα την …………………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον κ. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟ, Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, που με
την ιδιότητα του αυτή εκπροσωπεί το Νοσοκομείο και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………………………….. που εδρεύει στ ………………………
οδός …………………………..… Τ.Κ …………. Τηλέφωνο.: ……………………………, Φαξ : …………………………… έχει
αριθμό φορολογικού μητρώου …………………..……, υπάγεται στη …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής
θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. …………….….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
2) Την από …………………. προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της
προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ………………………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο.
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον
ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: ……………., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με
βασικές αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της υπηρεσίας.
Παραδοτέα : Τις υπηρεσίες που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση.
Προθεσμίες : τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.
Προσφορά: η από ……………………προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
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Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της ………..
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMΗΜΑ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει, έναντι της
αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της «………………….».
ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ /
ΜΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την………………….….. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται στο ένα (1) έτος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από τον ετήσιο
ηλεκτρονικό τακτικό διαγωνισμό θα διακοπεί η σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα
συνοπτικό διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
Η παραλαβή των ζητούμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναγράφει στα τιμολόγιά του τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, ενώ
απαγορεύεται η κοινή έκδοση τιμολογίου για προϊόντα που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τα είδη στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται
ανωτέρω και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης –
παράδοσής των υλικών μπορεί να παρατείνεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 .
Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που
προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του
συμφέρον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 Η παραλαβή θα γίνεται στο
Νοσοκομείο παρουσία της επιτροπής παραλαβής και του προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 Οι πληρωμές θα γίνονται με χρηματικό ένταλμα βάσει των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
 Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις.
1. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.
2. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο
οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013)
3. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν.4146/2013 - ΦΕΚ 90/18.4.2013, Ν.4013/2011 - ΦΕΚ
204/Α΄/15.9.2011 και Ν. 4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016).
4. έλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ
Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.
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Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα
υπολογίζεται χωριστά.
 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………, ποσού ……………………..
ευρώ (………………. €) (5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας),
ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της
Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την
ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από
την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8. 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.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση
άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν
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αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από
την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών
υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παρεχόμενων υπηρεσιών,
που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτές τελικώς παραληφθούν, δεν
δικαιούται άλλο ποσό.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του
Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου, η από …. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από ……………
κατατεθείσα προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών,
η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των
οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη
για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον
αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.44112/2016 με τις εκάστοτε
τροποποιήσεις τους.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή
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ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
που εδρεύουν στην Αθήνα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, 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 κατά
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε
«η Αναθέτουσα Αρχή» και ένα (1) «ο Ανάδοχος».

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [………..]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26/ΑΘΗΝΑ/10672]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ]
- Τηλέφωνο: [2132052834]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gr.prom@ophthalmiatreio.gr]
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- Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
[www.ophthalmiatreio.gr]

(διεύθυνση

δικτυακού

τόπου)

(εάν

υπάρχει):

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» CPV
90524400-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……..]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

Απάντηση:
[……]
[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα,
του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων

[ ] Ναι [ ] Όχι

[...............]

[…...............]
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εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);

[….]

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):[……][……]
[……][……]
γ) [……]

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) [……]

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:

β) [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης
ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων
για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης

[……]

εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων [ ] Ναι [ ] Όχι
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο
μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει [ ]Ναι [ ]Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων
τρομοκρατίας14·

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [ ]Ναι [ ]Όχι
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]・
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία: [ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι): [ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [ ]Ναι [ ]Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)20;
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[ ]Ναι [ ]Όχι

ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)[……]

β)[……]

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- [ ] Ναι [ ] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;

-[……]·

-[……]·

- Αναφέρατε την
έκδοσης απόφασης

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

[……]

ημερομηνία

καταδίκης

ή

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;23

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): 24
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση
μετοχών
εταιρειών
που Απάντηση:
Απάντηση: συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/200525:
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Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του [ ] Ναι [ ] Όχι
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: [……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Απάντηση:
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
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Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:
[….]

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια
ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές [ ] Ναι [ ] Όχι27
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά26, αναφέρετε για το καθένα:
των εγγράφων): [……][……][……]28

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται29, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν30.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
σελ. 42 / 45

ΑΔΑ: 6Μ4Γ4690ΩΕ-Σ4Λ

18PROC004041270 2018-11-21
2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Διακήρυξη 11/2018 για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική
διάθεση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων»
σελ. 43 / 45

ΑΔΑ: 6Μ4Γ4690ΩΕ-Σ4Λ

18PROC004041270 2018-11-21
12

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας
κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο
εδάφιο)
21

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22

Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
26

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

27

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

28

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

29

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

30

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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