ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Θεσσαλονίκη, 27-07-2017

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 26691

Τµήµα Προµηθειών

ΠΡΟΣ:

Πληρ: Μαβίδου Φωτεινή

Κάθε ενδιαφερόµενο

Τηλ.: 2313 320587
Fax: 2310252487
E mail: fmavidou@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) σύµφωνα µε την υπ.αριθµ.656/25-072017 Απόφαση ∆ιοικητή (Α∆Α: 63ΑΖΟΡΕΠ-ΖΨΦ) και προκειµένου να προχωρήσει στην ανάθεση
των υπηρεσιών διαχείρισης µολυσµατικών αποβλήτων των Κέντρων Υγείας ∆ΙΑΒΑΤΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ
(ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ), ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΣΚΥ∆ΡΑΣ & ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόµενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας),
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος Α΄.
Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε την υπ. αρίθµ. 24316/07-07-2017 (Α∆Α:964ΩΟΡΕΠ-6ΑΦ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης συνολικής δαπάνης 10.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται έντυπα στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) στην ταχυδροµική διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546
23, Θεσσαλονίκη
Γλώσσα: Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11-08-2017 και ώρα 14:00µµ.
Ηµεροµηνία διενέργειας 16-08-2017 και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιοίκησης της
3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά από 07:30 πµ. έως 14:30 µµ. από το Τµήµα Προµηθειών της
∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη : 2313 320587, -556.

Ο ∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

3ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ), ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ,
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΣΚΥ∆ΡΑΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 10.000,0 € ΜΕ ΦΠΑ

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Ως Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) ορίζονται όλα τα απόβλητα που
περιλαµβάνονται στο σηµείο ιι) της παραγράφου 1) του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ. 14163/08-05-2012
(ΦΕΚ 1537 ΄Β).
Τα ΕΑΥΜ που καλύπτει η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορούν την εξής υποκατηγορία,
όπως αυτή περιγράφεται στα σηµεία ιι) α) και ιι) β) της παραγράφου 1) του άρθρου 2 της ΚΥΑ
οικ.146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537 ‘Β)
Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ).
Όσες εταιρείες ή ενδιαφερόµενοι δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να
καταθέσουν έγγραφη προσφορά οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι σε
περίπτωση ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης µολυσµατικών αποβλήτων των Κέντρων Υγείας
∆ΙΑΒΑΤΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ), ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ,
ΣΚΥ∆ΡΑΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, αναλαµβάνουν και αποδέχονται τα παρακάτω:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των ΕΑΑΜ
των Κέντρων Υγείας ∆ΙΑΒΑΤΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ), ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΑΡΝΙΣΣΑΣ,
ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΣΚΥ∆ΡΑΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ για χρονικό διάστηµα εξαµήνου από την
υπογραφή της σύµβασης. Η σύµβαση που θα προκύψει, δύναται να παραταθεί στην περίπτωση
που δεν εξαντληθεί το ποσό των 10.000,0 € (για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών)
αλλά µπορεί και να λυθεί µονοµερώς ή και να τροποποιηθεί από την 3η ΥΠΕ σε οποιοδήποτε
χρόνο, αν στο µεταξύ αναδειχθεί εργολάβος (για το σύνολο ή µέρος των εργασιών) από τακτικό
διαγωνισµό της ΕΠΥ ή της ∆ΥΠΕ ή αν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας εντολή για διαφορετική λύση
διαχείρισης των µολυσµατικών απορριµµάτων.
Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας µε τις παραγόµενες ποσότητες µολυσµατικών αποβλήτων από τα
προαναφερόµενα ΚΥ για χρονικό διάστηµα εξαµήνου:

ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Σ/2016

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ
Σ/2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
Σ/2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ
ΟΣ/2017

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

28,0

32,0

44,0

48,0

33,0

ΜΑΡΤΙΟΣ/2
017

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
/2016

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ) ΣΕ 9 ΠΕ∆Υ-KENTΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG

ΣΥΝΟΛΟ

MO

38,0

223,0

37,2

2

ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Σ/2016

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ
Σ/2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙ
ΟΣ/2017

27,0

11,0

11,0

13,0

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

12,0

15,0

6,0

17,0

ΚΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

22,0

21,0

11,0

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

10,0

15,0

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

31,0

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ/2
017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
/2016

ΚΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ
ΟΣ/2017

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

MO

10,0

14,0

86,0

14,3

12,0

13,0

75,0

12,5

20,0

19,0

23,0

116,0

19,3

11,0

18,0

12,0

13,0

79,0

13,2

16,0

20,0

11,0

5,0

12,0

95,0

15,8

22,0

19,0

25,0

0,0

21,0

26,0

113,0

18,8

ΚΥ ΚΡΥΑΣ
ΒΡΥΣΗΣ

22,0

19,0

21,0

19,0

13,0

15,0

109,0

18,2

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

18,0

30,0

3,0

10,0

11,0

9,0

81,0

13,5

Μερικό
Σύνολο

192,0

178,0

152,0

156,0

136,0

163,0

977,0

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
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 εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική
γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος
ενδιαφέροντος.

της

Υπηρεσίας

που

δηµοσίευσε

την

πρόσκληση

εκδήλωσης

γ Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις:
α.

Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», εντός
του οποίου τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
όπως αυτή περιλαµβάνεται στο παρόν Παράρτηµα.
Το απαιτούµενο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υπογράφεται, επί εταιριών περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’
αυτούς και επί ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο
ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο είτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας είτε µε ειδική ατοµική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα συµβούλου.

β.

Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου
τοποθετείται η τεχνική προσφορά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές-απαιτήσεις της
ενότητας 2 του παρόντος Παραρτήµατος.

γ.

Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του
οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά.
•

Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται
αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή
ολογράφως.

•

Κάθε οικονοµική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε: τιµή/χιλιόγραµµο (€/kg)
ΕΑΑΜ (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ), καθώς και τιµή/
δροµολόγιο/ΥΜ µία φορά τον µήνα, επί ποινή αποκλεισµού.

•

Στην τιµή να περιλαµβάνεται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών
πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική µεταφορά των ΕΙΑ-ΜΧ
εκτός της ΥΜ (π.χ χαρτοκιβωτίων τύπου HOSPITAL BOX).

•

Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των
κρατήσεων:
i.

0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην καθαρή
αξία του τιµολογίου. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού).

ii.

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στην καθαρή αξία
του τιµολογίου. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20%
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού).

iii.

2% Υπέρ Ψυχικής Υγείας στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι
παραπάνω κρατήσεις.

iv.

Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13 Άρθρο 64 παρ.2)
αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις.

•

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη, των προσφερόµενων τιµών, οι
δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο
υπάγονται η υπό ανάθεση υπηρεσία και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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•

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση
της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς
και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου βάσει
των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της σύµβασης.

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του
διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να
αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος, για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, θα πρέπει οπωσδήποτε να
διαθέτει άδεια για τη διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα
(ΕΑΑΜ).
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις, να κατέχει τις άδειες, τα συνοδευτικά
έντυπα που οφείλει για τη µεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Μ.Υ., από τους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ οικ.146163/08-052012 (ΦΕΚ 1537 ΄Β) και της Η.Π 13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/28.3.2006 και να συµµορφώνεται
µε τη σχετική νοµοθεσία περί διακίνησης επικίνδυνων υλικών (ADR –Υ.Α. 47368/2522/2004
ΦΕΚ 1303/Β. 25.8.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ).
3. Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ θα γίνεται εκτός ΥΜ.
4. Τα ΕΑΑΜ θα επεξεργάζονται µε τη µέθοδο της αποστείρωσης ή αποτέφρωσης σε
σταθερές ή κινητές µονάδες.
α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της εγκατάστασης αποστείρωσης καθώς και οι υποχρεώσεις
και τα καθήκοντα του Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΑΑΜ µε αποστείρωση πρέπει να είναι
σύµφωνες µε την ΚΥΑ οικ.146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537 ΄Β) κεφ. 4.3 του Παραρτήµατος Ι
και Η.Π 13588/725/2006 ΦΕΚ 383/28.3.2006.
β) Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο πρότυπο του
ΕΛΟΤ αριθµ. 12740/00.
γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της εγκατάστασης αποτέφρωσης καθώς και οι υποχρεώσεις
και τα καθήκοντα του Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΑΑΜ µε αποτέφρωση πρέπει να είναι
σύµφωνες µε την ΚΥΑ οικ.146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 137 ‘Β) κεφ. 4.2 του Παραρτήµατος Ι και
Η.Π 13588/725/2006 ΦΕΚ 383/28.3.2006.
5. Σε περίπτωση εξαγωγής των ΕΑΑΜ απαιτείται άδεια διασυνοριακής µεταφοράς η οποία
και θα προσκοµισθεί, στην οποία εγκρίνονται και διατυπώνονται οι όροι για την εκτέλεση
της µεταφοράς.
6. Όσον αφορά την επεξεργασία των ΕΑΑΜ µε αποστείρωση, σε Κινητές Μονάδες οι τεχνικές
προδιαγραφές των Μονάδων αυτών καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του
φορέα διαχείρισης µε αποστείρωση σε κινητή µονάδα διέπονται από την ΚΥΑ οικ.
146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537 Β΄) κεφ.4.3 του Παραρτήµατος και Η.Π 13588/725/2006 ΦΕΚ
383/28.3.2006.
7. Η συλλογή των αποβλήτων από το ανάδοχο θα πραγµατοποιείται πάντα πρωινές ώρες
και εργάσιµες ηµέρες. Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιεί τακτική µεταφορά των ΕΑΥΜ
σύµφωνα µε τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη. Σε
περιπτώσεις ανώτερης βίας (καιρικές συνθήκες κλπ) που δεν είναι εφικτή η αποκοµιδή των
ΕΑΥΜ στην καθορισµένη συχνότητα, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει προφορικά και
γραπτά τη Μονάδα και να αναφέρει τους λόγους της µη προσέλευσης. Σε κάθε
περίπτωση οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άµεση ανταπόκριση
και αποκοµιδή των ΕΑΥΜ µόλις αρθούν οι λόγοι ανώτερης βίας.
8. Η Υγειονοµική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο κατάλληλα συσκευασµένα- σύµφωνα
µε την ΚΥΑ οικ.146163/08-05-2012(ΦΕΚ 1537 ΄Β)και τον κώδικα ADR- τα ΕΑΥΜ που παράγει.
Τα ΕΑΥΜ θα µεταφέρονται στο όχηµα µεταφοράς από τους ειδικούς ψυκτικούς θαλάµους
της Υγειονοµικής Μονάδας (όπου αποθηκεύονται προσωρινά) από προσωπικό του
Αναδόχου.
9. Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο της Μονάδας και αρµόδια τριµελή
επιτροπή για τη διαπίστωση των γενοµένων εργασιών και τη συµπλήρωση του
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συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΥΜ( παραλαβή και µεταφορά ΕΑΥΜ)
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537 Β΄) κεφ.6 του Παραρτήµατος Ι, του
οποίου και κρατά αρχείο µαζί µε τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, τις αναλύσεις ,
τις εκτυπώσεις των κύκλων λειτουργίας της µονάδας για 10 έτη τουλάχιστον.
10. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στις Υγειονοµικές µονάδες τις απαιτούµενες
συσκευασίες-περιέκτες για τη συλλογή των ΕΑΥΜ.
11. Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα διαθέσει στη Μονάδα Υγείας ψυκτικό
θάλαµο που θα καλύπτει όλες τις προβλεπόµενες προδιαγραφές (ΚΥΑ 37591/2031 κεφ. Γ’,
άρθρο 6, παρ. ∆) χωρητικότητας ανάλογης µε τα παραγόµενα απόβλητα, για την
προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ, και ο οποίος θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
i. Θα έχει επαρκή χωρητικότητα σύµφωνα µε την παραγωγή µολυσµατικών
αποβλήτων της Μονάδας σε συνάρτηση µε την συχνότητα αποκοµιδής.
ii. Θα επιδέχεται ευχερή καθαρισµό, απολύµανση και θα διαθέτει αγωγούς
απορροής, οι οποίοι θα καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης.
iii. Θα φωτίζεται επαρκώς.
iv. Θα έχει δυνατότητα ψύξης < 5ο C.
v. Θα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών µε τα ΕΑΥΜ και
την ευχερή διαχείριση των υποδοχέων.
vi. ∆εν θα επιτρέπει διασκορπισµό των ΕΑΥΜ στο περιβάλλον.
vii. Θα διαθέτει προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας.
12. Για την συντήρηση του ψυκτικού θαλάµου υπεύθυνος θα είναι ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση
βλάβης θα αναλαµβάνει την άµεση αποκατάσταση αυτής ώστε να διασφαλιστεί η
εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας και η αποφυγή σοβαρών προβληµάτων στην Υπηρεσία.

4.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από το
συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
2) Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την ανάθεση……….………………………………….
3) ∆εν έχω καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
9)

Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόµου

Ηµεροµηνία:

Ο/Η ∆ηλ………

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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