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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ:
1.1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
1.2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Γ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.5. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα".
1.6. Σνπ Ν.4272/2014 ΦΓΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).
1.7. Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)”
1.8. Σνπ Ν. 4413/2016 (Α' 148) “Αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο - Γλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2014/23/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ
αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο (ΓΓ L 94/1/28.3.2014) θαη άιιεο δηαηάμεηο”.

2.

Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σν ππ΄αξηζ. 5901/28-11-2014 έγγξαθν ηεο ΓΠΤ κε ζέκα «Οδεγίεο θαηάξηηζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ
Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο ΠΠΤΦΤ 2015».
2.2. Σελ ππ΄αξηζ. 4658/15-09-2016 (ΦΓΚ 2937/Β/15-09-16) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ «Έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ (ΠΠΤΦΤ) ΣΩΝ
επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πγείαο γηα ην έηνο 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017) κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ινηπέο πεγέο»
2.3. Σν ππ΄αξηζ. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο ΓΠΤ κε ζέκα: «πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ Ν 3580/2007 θαη΄ εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο»
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2.1. ην κε αξ. 8/25-5-2010 (ζέκα 17 ) απφζπαζκα ζπλεδξίαζεο ηεο Γπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο γηα ηελ έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
ν
2.2. ηελ κε αξ. 49/25-01-2018 Γ.Η.Δ. (ζέκα 4 ) απφθ. Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο επαλαπξνθήξπμεο
δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Δηαρείξηζε Απνβιήησλ
2.3. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α 224 ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ
θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: ΩΩΞΘ4690ΒΟ-2ΓΙ
ΓΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΓΙ
πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ Τπεξεζία Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ CPV:90524400-0, γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 27.921,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24% θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Πιένλ
πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Σφπνο δηελέξγεηαο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Ηκέξα

Ώξα

Γ. Ν. Άκθηζζαο

19/04/2018

Πέκπηε

10:00π.κ.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 18/04/2018 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο».

–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΤΠΗΡΓΙΑ ............................................................................................ Δηαρείξηζε Απνβιήησλ
ΠΠΤΤ .................................................................................................... 2015
ΚΑΓ ........................................................................................................ 0439
ΚΩΔΙΚΟ CPV .................................................................................... Τπεξεζίεο Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ (90524400-0)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ................................................. 27.921,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ........................................................ Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο
ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ....................................... Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο
ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ..................... 19/04/2018
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ............................................................ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο
ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ................................... Δελ απαηηείηαη
ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ................................................... 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ................................................. Γθαηφλ Γίθνζη (120) εκέξεο
ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ .................................................................... Έλα (1) έηνο
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΆΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αληηθείκελν ηεο Δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Δηαρείξηζε (Μεηαθνξά-Γπεμεξγαζία) ησλ Απνβιήησλ
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:






ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ»
ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(Μέξνο Δ)

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ.
2.
3.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Μέξνο Γ).
Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ

ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο
Σηκήο ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Καηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή.
Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
Γ. Ν. Άκθηζζαο - πλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ ππεξεζία Τπεξεζία Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ

ειίδα 7 απφ 20

ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4690ΒΟ-ΖΚΣ

18PROC002918689 2018-04-05

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ
Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο
δηαθήξπμεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε
ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν ηνπ
Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
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Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.

ΆΡΘΡΟ 9 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν
(2) αθφκε κελψλ.
Πεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Οη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα (1) έηνο.
Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΓΓΤΗΓΙ
Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ 20.000€)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:



ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή ππεξεζία.
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
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ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ – ΠΟΟΣΗΣΓ
ΆΡΘΡΟ 14 : ΠΟΟΣΗΣΓ
Σν βάξνο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο είλαη (θαηά πξνζέγγηζε):
11.437 kg Γπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (EAAM)
110 kg Μηθηά Γπηθίλδπλα Απφβιεηα (MEA)

ΆΡΘΡΟ 15 : ΤΛΛΟΓΗ – ΤΚΓΤΑΙΑ
Η ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Παξάξηεκα I,
παξάγξαθνο 1.1.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Απφ ηνλ Αλάδνρν θάζε κήλα ζα δηαηίζεληαη ηα hospital box (ρσξεηηθφηεηαο 40-60 lit γηα ηα ΓΑΑΜ θαη ρσξεηηθφηεηαο
40-60 lit γηα ηα ΜΓΑ) θαη κε αληίζηνηρν ρξψκα γηα ηελ ηειηθή πεξηζπιινγή ηνπο. Γπηπιένλ, απφ ηνλ Αλάδνρν, πέξαλ ηεο
ζαθνχιαο πνπ ζα πεξηέρεηαη ζε θάζε hospital box, ζα δηαηίζεηαη κία επί πιένλ ζαθνχια αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο.
Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Γπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΓΑΑΜ) ηα νπνία
πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163 (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 1.2.4).
πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:














κηαο ρξήζεσο
αδηαθαλείο
αλζεθηηθέο ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ απνζηείξσζε
θίηξηλνπ ρξψκαηνο
αλζεθηηθέο θαηά ηελ κεηαθνξά,
λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ, αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ
νπνία απηά θαηαηάζζνληαη
λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο
λα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν «Γπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΓΑΑΜ)»
λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ
λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ
λα θέξνπλ αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή
ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζφηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία απνβιήησλ,
πξννξηζκφ απνβιήησλ
ν πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ φηαλ
κεηαθέξεηαη θαη λα θιείλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκφ ηνπ

Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Γπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΓΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο απνηέθξσζε ζα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163 (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 1.2.3). πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο
πξνδηαγξαθέο:











κηαο ρξήζεσο
θφθθηλνπ ρξψκαηνο
λα είλαη θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πιηθνχ, κε παξακνξθνχκελεο γηα αζθαιή κεηαθνξά
θαηάιιεινπ βάξνπο θαη φγθνπ γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο
λα είλαη ηέηνηνπ πιηθνχ ψζηε θαηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λα κελ παξάγνληαη επηθίλδπλα αέξηα
λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ
Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εχθνια, λα θέξεη ιαβέο ηθαλέο γηα λα θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ φηαλ
κεηαθέξεηαη
ν πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη ην εχθνιν άλνηγκά ηνπ κεηά ην θιείζηκφ ηνπ
ηα hospitalbox πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά λα είλαη θαηάιιειεο θαηά UN
λα έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ ή/θαη επηθίλδπλνπ, αλάινγα κε
ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη
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λα αλαγξάθνπλ ηελ θιάζε θαη ηνλ αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο, θαη ηνλ φξν «Γπηθίλδπλα
Απφβιεηα» (ΓΑΑΜ, ΜΓΑ, ΑΓΑ)
λα θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα αλαγξάθνπλ: εκεξνκελία
παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο (π.ρ. ζάιακνο/ηκήκα/εξγαζηήξην), πνζφηεηα απνβιήησλ, θαηεγνξία
απνβιήησλ, πξννξηζκφ απνβιήησλ

Σνλίδεηαη φηη νη ζπζθεπαζίεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ΓΑΑΜ θαη ΜΓΑ πξέπεη λα είλαη κίαο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεκέλεο
θαηά UN. Γηα ηε δεπηεξνγελή ζπζθεπαζία ησλ ΓΑΑΜ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο επηηξέπνληαη
πεξηέθηεο είηε κίαο ρξήζεο (ραξηνθπηία ηχπνπ HospitalBox), είηε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (πιαζηηθνί θάδνη) εθφζνλ
ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο ΚΤΑ νηθ. 146163/2012.

ΆΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΓΤΗ ΓΝΣΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ
Η απνζήθεπζε ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αθνινπζεί ηα φζα νξίδεη ε ΚΤΑ νηθ.146163 θαη ζπγθεθξηκέλα ην Παξάξηεκα
I, παξάγξαθνο 3.1.2 θαη 3.1.3.
Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ θαη ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

ΆΡΘΡΟ 17 : ΜΓΣΑΦΟΡΑ
Η απνθνκηδή (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, Παξάξηεκα I, παξ. 3.1.3) ησλ ΓΑΑΜ θαη ησλ ΜΓΑ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα
εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) εκέξεο ηηο πξσηλέο ψξεο θαη εξγάζηκεο εκέξεο, παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ θαη ηεο
Γπηηξνπήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Σν Ννζνθνκείν ζα παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν ηα απφβιεηα θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163
θαη ηνλ θψδηθα ADR θαη ζα κεηαθέξνληαη ζην θνξηεγφ ςπγείν απφ ηνπο εηδηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ απφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Γληχπνπ Αλαγλψξηζεο γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθν 6.2 ηεο ΚΤΑ νηθ. 146163.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ δχν (2)
πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR θαη ΑΣΡ θνξηεγά ςπγεία κεηαθνξάο ΓΑΤΜ.
Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι,
παξάγξαθν 2.2.4 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163. πγθεθξηκέλα, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ ΓΑΑΜ θαη ΜΓΑ πξέπεη λα πιεξνχλ
ηηο εμήο απαηηήζεηο:













Να είλαη θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο 104/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 19403/1388/08/2008 θαη
ηζρχεη, εθφζνλ απαηηείηαη
Να θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε, ην δηεζλέο ζήκα θηλδχλνπ ην νπνίν λα επηδεηθλχεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν
Να είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.
Καη’ ειάρηζηνλ, λα είλαη ηειείσο θιεηζηά, ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηφηεηα ςχμεο ≤ 8 C, λα κε θέξνπλ
κεραληζκφ ζπκπίεζεο, λα επηηξέπνπλ αζθαιή κεηαθνξά, λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη
εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ρεηξηζηψλ
Να ππάξρεη δηάθξαγκα κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ νρήκαηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη
ηελ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο
Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα αζθαιείαο, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηε κε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ
Να ππάξρεη ρσξηζηφ δηακέξηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο
Να δηαζέηνπλ ζηξνγγπιεκέλεο εζσηεξηθέο γσλίεο πξνο απνθπγή θαηαθξάηεζεο πγξψλ δηαξξνψλ
Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ, εξγαιεία θαη απνιπκαληηθφ καδί κε ηνπο εηδηθνχο δείθηεο
γηα ζπιινγή θαη εμέηαζε ησλ πγξψλ δηαξξνψλ
Να έρνπλ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάξδηεο ησλ κεηαθνξέσλ απνβιήησλ
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Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά άιισλ πιηθψλ ή απνβιήησλ
Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ην πέξαο θάζε εθθφξησζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
απνδεθηψλ, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηνπ
έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, ηφηε απαηηείηαη λα θαηαηεζεί θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κνλάδα
επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. ηελ βεβαίσζε απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ
απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία θαη ε πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά λνκίκσο
ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ αληηγξάθνπ:
















Δηαπεξηθεξεηαθή Άδεηα γηα ζπιινγή-κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10
παξ. 5 ηεο ΚΤΑ 37591/2031/2003, ή φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, φπνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη νη πεξηθέξεηεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη δηα ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 19 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163. Μέρξη ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163, ηζρχνπλ νη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ
37591/2031/2003. Οπνηνζδήπνηε πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΓΑΤΜ, ππνρξενχηαη λα
ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κέζα ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηήο.
Πηζηνπνηεηηθά ΑΣΡ φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ηθαλφηεηα ςχμεο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ θνξηεγψλ
ςπγείσλ.
Έγγξαθα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ θνξηεγνχ ςπγείνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ADR γηα
ηελ ζχλλνκε νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη, γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο
θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά ISO 14001.
Άδεηα θπθινθνξίαο ησλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΓΑΤΜ φπνπ ζαθψο λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα
κεηαθνξά ΓΑΤΜ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Ορεκάησλ Μεηαθνξάο ΓΑΤΜ πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR.
Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ
λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηα κεηαθνξάο ΓΑΤΜ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φρη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο ΓΑΤΜ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φηη δέρεηαη λα εθηειέζεη ηo
έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ.146163 θαη φηη ζα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ηνλ
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ νηθ.146163.
Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ πνπ ζα δηελεξγνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ
απνβιήησλ, θαζψο θαη ηo απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξία (αλαγγειία
πξφζιεςεο ΟΑΓΔ θαη ΑΠΔ ΙΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη’ ειάρηζηνλ δχν νδεγψλ πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά.
Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνυπεξεζία ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο ζην
αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΓΑΤΜ.
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κεηαθνξάο κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε
ηεο αζηηθήο επζχλεο θαη θάιπςε δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαη ην πεξηβάιινλ. Η αζθάιεηα λα θαιχπηεη φια ηα
ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, απφ ηε ζπιινγή κέρξη ηελ απνηέθξσζε ή ηελ απνζηείξσζε ηνπο θαη γηα
ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία.
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ησλ δχν θνξηεγψλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ ΓΑΑΜ θαη ΜΓΑ.

ΆΡΘΡΟ 18 : ΓΠΓΞΓΡΓΑΙΑ
Η επεμεξγαζία ησλ ΓΑΑΜ λα γίλεηαη απφ θαηάιιειε κνλάδα απνηέθξσζεο ή απνζηείξσζεο, ζχκθσλα κε ην
Παξάξηεκα I, θεθ. 4 ηεο ΚYA νηθ.146163.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνηέθξσζεο ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I, θεθ. 4.2, παξάγξαθν 4.2.1 ηεο ΚYA νηθ.146163, ελψ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
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εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο απνζηείξσζεο ησλ ΓΑΑΜ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I, θεθ. 4.3, παξάγξαθν 4.3.1 ηεο
ΚYA νηθ.146163.
Να θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε πνπ ξεηά λα δειψλεη φηη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερλνινγίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 146163.
18.1.

ΑΠΟΣΓΙΡΩΗ ΣΩΝ ΓΑΑΜ

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ
αληηγξάθνπ:
Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνζηείξσζεο
Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνζηείξσζεο ζχκθσλα κε ηελ λέα KYA νηθ.146163
Αζθάιεηα αζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνζηείξσζεο
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Αζηηθήο Γπζχλεο
Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο λα ππνβιεζνχλ, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα παξαθάησ:













Σερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ΓΑΑΜ, πξσηφηππα
ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε
αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο
απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ
πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (Ιδησηηθέο θαη ηνπ
Δεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.
Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ζα
αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Γιιάδα ή αλά ηνλ θφζκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεραλήκαηα κε επηηπρία ηνπ
ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ.
Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξ. 8 ηαπ Ν. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ
ζα αλαθέξεηαη ν εμνπιηζκφο απνζηείξσζεο απνβιήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξνθχπηεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Η αμηνπηζηία ηνπ
θχξηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απνδεηθλχεηαη κε
ππνβνιή πειαηνινγίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί θαη
ιεηηνπξγήζεη παξφκνην εμνπιηζκφ κε απηφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Έγγξαθε δήισζε ή επηζηνιή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ θιηβάλσλ
απνζηείξσζεο νπνχ ζα δειψλεη φηη νη απνζηεηξσηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα είλαη ζχκθσλνη
κε ην STAATT III. (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Λίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλεξγαζηεί ε κνλάδα απνζηείξσζεο κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε εκπεηξία ηεο
ζηνλ ρψξν.
Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ΓΑΑΜ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη
πιεξνί ηα πξφηππα ηνπ ΓΛΟΣ 12740/00 θαη 12347-97 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Η κνλάδα απνζηείξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα ΓΑΑΜ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO
9001:2008 θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ απνζηείξσζε ησλ ΓΑΑΜ θαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνζηεηξσκέλσλ
πξνο ηα εθάζηνηε ΥΤΣΑ.

Σα επεμεξγαζκέλα (απνζηεηξσκέλα) λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθνχο ππνδνρείο θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Γμσηεξηθά ησλ
ππνδνρέσλ απηψλ, εκθαλψο θαη κε αλεμίηεια γξάκκαηα λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΓΑΑΜ», θαζψο θαη
ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο ΤΜ θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο. Σα
«Απνζηεηξσκέλα ΓΑΑΜ», νδεγνχληαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε κε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ φρεκα θαη μερσξηζηά απφ ηα
νηθηαθά απφβιεηα (Παξάξηεκα I, Παξάγξαθνο 4.3.3 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).


Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα επηιεθζεί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, φηη
κε δηθή ηνπ επζχλε ζα κεηαθέξεη ην ηειηθφ πξντφλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ΥΤΣΑ ή ζε άιιν ρψξν φπνπ ζα
επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε κεηαθνξά θαη ε ηειηθή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ
ΓΑΤΜ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ΚΤΑ νηθ.146163.
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18.2.

Βεβαίσζε ηειηθνχ απνδέθηε ηνπ νηθείνπ ΥΤΣΑ φηη απνδέρεηαη ηα απνζηεηξσκέλα απφβιεηα πξνο δηάζεζε ή
άδεηα απφξξηςεο απνβιήησλ ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ.
Άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο ην νηθείν ΥΤΣΑ ησλ απνβιήησλ πνπ
έρνπλ ππνζηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζηείξσζεο ή ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξία πνπ ζα εθηειέζεη ην
έξγν απηφ.
Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία φηη
ηα ηειηθψο απνζηεηξσκέλα απνξξίκκαηα δηαηίζεληαη ζην νηθεία ΥΤΣΑ ζε θίηξηλνπο πεξηέθηεο φπνπ εκθαλψο
αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Απνζηεηξσκέλα ΓΑΑΜ», θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
επεμεξγαζίαο, ε νλνκαζία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο θαη ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο ( Παξάξηεκα I,
Παξάγξαθνο 4.3.3 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Γηα ηηο κνλάδεο απνζηείξσζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ απνζηεηξσηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε
βηνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξφηππα ΓΛΟΣ ΓΝ
ISO 11138. Να ππνβιεζεί έγγξαθν ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα ΓΛΟΣ ΓΝ ISO 11138 (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.3.1. ηεο ΚΤΑ
νηθ.146163).
Να γίλεηαη απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ηα απφβιεηα θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ
απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα ΓΛΟΣ ΓΝ 1275−99 θαη ΓΛΟΣ ΓΝ 1276−98. (Παξάξηεκα I,
Παξάγξαθνο 4.3.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163). Να θαηαηεζνχλ νη πηζηνπνηήζεηο ησλ απνιπκαληηθψλ.
χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.146163, Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 4.5, ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζηειερσζεί κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθή ιίζηα
πξνζσπηθνχ θαη ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο
εηδηθφηεηεο. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνζηεηξσηηθνχ εμνπιηζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη θαη
ζα πηζηνπνηείηαη φηη νη ρεηξηζηέο ησλ απνζηεηξσηψλ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο θαη είλαη ηθαλνί λα
ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο ηνπο απνζηεηξσηέο.
ΑΠΟΣΓΦΡΩΗ ΣΩΝ ΜΓΑ

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηνπ
αληηγξάθνπ:




Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο
Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο
Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο

Η κνλάδα απνηέθξσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη
ζεξκνθξαζία απνηέθξσζεο, ρξφλν παξακνλήο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απαεξίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία
απνηέθξσζεο, απνδεθηνί ηχπνη ζπζθεπαζίαο, απνδεθηή πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε πγξαζία, κέγηζην θνξηίν
πνπ κπνξεί αλά θχθιν εξγαζίαο λα δερηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκφο. (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο
4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163).
Να πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη ζπλερή θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην ζάιακν θαχζεο θαη
κεηάθαπζεο ηνπ απνηεθξσηήξα (Παξάξηεκα Ι, παξάγξαθνο 4.2.2 ηεο ΚΤΑ νηθ.146163)




Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθή έθζεζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 2010 θαη 2011, θαζψο
επίζεο θαη ιίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.
Η κνλάδα απνηέθξσζεο ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ηα επηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001 γηα ηελ απνηέθξσζε απηψλ.
Δήισζε ηνπ θνξέα επεμεξγαζίαο ΓΑΑΜ, ΜΓΑ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο.
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ΜΓΡΟ Δ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρζροσ 79 παρ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
ε

Ολνκαζία: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ
Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ: 99221895
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα
Σειέθσλν: 2265350131
Ηι. ηαρπδξνκείν: diax2@gnamfissas.gr
Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): www.gnamfissas.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):90524400-0
Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-]
Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προκήζεηες
Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Ναη]
Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ σπάρτεη):
ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη ππάξρεη

[ ]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ
ππάξρεη):

[……]
[……]
[……]
[……]

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]
[……]

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ηι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝ
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο
V θαησηέξσ;

[]Ναη []Όρη

Γάν ναι, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΣΕΤΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης ενότητες Α και Β τοσ
παρόντος μέροσς και σύμυωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηοσς ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο
θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς ασηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες, είηε αλήθοσλ
απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ
πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο
οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες.
Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας,
παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηοσς
οηθολοκηθούς θορείς.
ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.
2.
Δσξνδνθία
3.
Απάηε
4.
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
5.
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
6.
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Γάλ λαη, αλαθέξεηαη:
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη
ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε:

α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(-α) [ ]
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
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[……][……][……][……]
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)

[] Ναη [] Όρη

Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;

[] Ναη [] Όρη

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Ναη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο

[] Ναη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο

-[.......................]

δηαηάμεηο λφκνπ

-[.......................]

Γάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
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- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

πεξηζηάζεηο

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

[……][……][……]

αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό

[] Ναη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

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

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε
ηνπ αληαγσληζκνύ;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη
[…...........]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη
[….................]

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Ναη [] Όρη

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[…]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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