ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη
Τηλέφωνο : 28210 22306
FAX :

28210-22329

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 55Π
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ιαγωνισµός

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πέµπτη 18-09-2014, ώρα 10.00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 έτος
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι ετήσιες ποσότητες λυµάτων στερέωσης ανά
Υγειονοµική Μονάδα έχουν ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

-

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων : 1.810 λίτρα

-

Κ.Υ. Βάµου : 150 λίτρα

-

Κ.Υ. Κανδάνου : 80 λίτρα
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.

Του Ν. ∆. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως τροποποιήθηκαν
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.

2.

το Ν.∆. 496/74 ‘’περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.’’, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα

3.

Τον Ν.2522/1977 περί ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων έργων,
κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 178 Τ.Α.)

4.

Του Ν. 2286/95 (Φ Ε Κ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων".

5.

Του Ν. 2362/95 άρθρο 23 παρ. 4δ ,περί ‘’ ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις ’’

6.

Του Π.∆.394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) ’’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου’’ Κ.Π.∆.(ΦΕΚ.266/Α/4.12.96).

7.

Του Ν. 2889/02-03-2001 (Φ Ε Κ 37/Α/01) ΄΄ Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΘΡΟ 5 Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Σ. ∆. των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
κ.λ.π. ).

8.

Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ256/02-11-2001).

9.

Του Ν. 3389/2005 ‘’Σύµπραξη ∆ηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα’’

10. Του Π.∆. 118/07 (Φ Ε Κ 150/Α/07) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου’’
11. Του Π. ∆. 60/07 (Φ Ε Κ 64/Α/16-3-2007) προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ ‘’περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών.
12. Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010), άρθρο 21, όσον αφορά την απόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, που διαθέτουν σήµανση πιστοποίησης CE, τις εγκύκλιους ∆Υ6α/οικ. 164113/28-12-2010 και
∆Υ6α / Γ.Π. οικ. 49531/04-05-2011, του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
13. Την µε αρ. πρωτ. Οικ. 2/53845/0094/10-8-2010 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. ∆/νση 39

η

14. Τον Ν. 3861/2010, (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε υποχρεωτική ανάρτηση νόµων

και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις»
15. Τον Ν. 3886/2010 περί ∆ικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συµβάσεων- Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
ης

του Συµβουλίου της 25

ης

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
ης

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ∆εκεµβρίου 2007(L335)(ΦΕΚ 173 Τ.Α.)
16. Του Ν. 3867 (ΦΕΚ 128/Α’/03.08.2010) περί «Εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών» (Άρθρο 27 παρ. 11)
17. Τον Ν. 3918/2011 περί ∆ιαρθρωτικών αλλαγών στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 31 Τ.Α.)
18. Την µε αριθµ. 26/ πρκ 9/ 30-07-2014 απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την έγκριση διενέργειας του πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισµού.
19. την ΚΥΑ 146163 ΦΕΚ Β 1537 08-05-2012
20. Το µε αρίθµ. 20362/16-12-2013 έγγραφο του Ακτινοφυσικού Γ.Ν. Χανίων Σταύρου Σεφερλή.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισµό για την ανάδειξη ιδιωτικής εταιρείας που να αναλάβει Συλλογή των λυµάτων
στερέωσης σε δεξαµενές (η εταιρεία θα αναλάβει την αγορά και εγκατάσταση των δεξαµενών στο Νοσοκοµείο και τα Κ.Υ.,
την συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία των λυµάτων στερέωσης καθώς και την συντήρηση των δεξαµενών και αµοιβή
της θα είναι ο άργυρος που θα προκύπτει από την επεξεργασία των υγρών λυµάτων).
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
∆ιεύθυνση: Μουρνιές Χανίων, ΤΚ 73100, Χανιά
Τηλέφωνο : 28210-22306 Φαξ : 28210-22329
E-mail: supplies@chaniahospital.gr Πληροφορίες: κα Συµνιανάκη Αργυρώ
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τετάρτη 17-09-2014, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πέµπτη 18-09-2014, ώρα
ώρα 14.00

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

10.00 π.µ..

Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι Τετάρτη 17-09-2014, ώρα 14.00στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ηµέρα Πέµπτη 18-09-2014, ώρα 10.00 π.µ..

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προµηθειών Νοσοκοµείου.

4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα σε σφραγισµένο φάκελο στο Γραφείο Προµηθειών του Γ.Ν.Χ.
Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στην διαδικασία ως υποψήφιοι ανάδοχοι, απαιτείται επί ποινή απόρριψης να
καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φάκελο.
- Επικυρωµένα αντίγραφα όλων των νόµιµων αδειών όπως αυτές καθορίζονται από τις ΚΥΑ 11014/703/Φ/104/2003 και
ΚΥΑ 15393/2332/2002 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.
- Άδεια συλλογής µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
- Άδεια λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις απαργύρωσης
- Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων µε αναφορά στα µέτρα που απαιτείται να ληφθούν για την αποτροπή
ρύπανσης και την εξυγίανση του περιβάλλοντος.
- Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να επισκεφθούν το Νοσοκοµείο και τα Κ.Υ. και να καταρτίσουν πρόγραµµα
διαχείρισης των υγρών στερέωσης των Ακτινολογικών εργαστηρίων.
- Μετά την ανάληψη ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του µέσα και δική του δαπάνη να εγκαταστήσει στο Νοσοκοµείο και
τα Κ.Υ. τον ανάλογο εξοπλισµό.
- Ανάλογα, σε περιπτώσεις όπου µετά από νόµιµους ελέγχους των εγκαταστάσεων της αναδόχου εταιρείας διαπιστωθούν
παρεκκλίσεις µε συνέπεια την προσωρινή ή οριστική παύση των εργασιών της αναδόχου εταιρείας, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καλύψει µε δική του δαπάνη τη διαχείριση του έργου που ανέλαβε έως την παύση της ισχύος της
υπογραφείσας σύµβασης.
Μετά την κατακύρωση είναι υποχρεωµένος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, που θα ισχύει για ένα χρόνο µε δικαίωµα δίµηνης παράτασης.

3

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του
∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού, ήτοι Τετάρτη 17-09-2014, ώρα 14.00.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσοκοµειακής Μονάδας µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία
ή τη γραµµατεία».

Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

4

