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ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12.1 - ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12.2 - ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΑΕΑ)∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12.1 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) (Ετήσιου προϋπολογισµού δαπάνης:
188.698,13 €, περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12.2 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) (Ετήσιου
προϋπολογισµού δαπάνης: 12.044,54€, περιλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2014
Ετήσιου προϋπολογισµού δαπάνης: 200.742,67 €,
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
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Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργούσα και συσταθείσα σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία περί προµηθειών του ∆ηµοσίου

Προκηρύσσει
∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κατάθεση γραπτών σφραγισµένων
προσφορών, την 11/11/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 για
την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συλλογής,
µεταφοράς και διαχείρισης των Επικινδύνων Αποβλήτων
Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) της Αναθέτουσας Αρχής για ένα
(1) έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
α) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές και εταιρείες που διαθέτουν µία
από τις άδειες (είτε αυτή της συλλογής - µεταφοράς, είτε αυτή της
επεξεργασίας), εφόσον διαθέτουν σύµβαση µε άλλη εταιρεία η οποία
διαθέτει την έταιρη άδεια.
β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών, που τουλάχιστον ένα από τα
µέλη της Κ/ξιας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια συλλογής,
µεταφοράς ΕΑΑΜ και τουλάχιστον ένα από τα µέλη της Κ/ξιας ή της
ένωσης να διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΕΑΑΜ. (Το µέλος που
διαθέτει την άδεια µεταφοράς ΕΑΑΜ και το µέλος που διαθέτει την
άδεια επεξεργασίας ΕΑΑΜ δύναται να είναι το ίδιο).

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την
ολοκλήρωση (σε τόπο, ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους
διαγωνιζόµενους) των κάτωθι διαδικασιών:
1) Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής
3
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2) Τεχνική αξιολόγηση.
Οι προαναφερόµενες διαδικασίες, επικυρώνονται µε την σύνταξη
σχετικών πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε στάδιο σύνταξης του κάθε πρακτικού,
τα αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται στους συµµετέχοντες.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙ∆ΟΣ
∆ηµόσιος Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει το έργο συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης των
Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ)του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ευθύνης
του (ΒΑΜΟΥ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ) και των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ευθύνης του (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΑΡΩΝΙΟΥ,
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ) µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ετήσιος προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των: διακοσίων
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτών
(200.742,67 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, µε αναφορά
σε συγκεκριµένο Κ.Α.Ε. (Κωδικός Αριθµός Είδους).
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ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η

διαχείριση

Μολυσµατικών

των

Επικινδύνων

(ΕΑΑΜ) σύµφωνα

Αποβλήτων
µε τα

Αµιγώς

αναφερόµενα στις

Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β’ της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας έχει σταλεί:
• Για δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο στις Εφηµερίδες:
1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το
µειοδότη του διαγωνισµού.
• Για

δηµοσίευση

στην

Εφηµερίδα

της

Κυβερνήσεως,

τεύχος
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∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
• Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:
1. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
• Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ

της

υπογραφεί

Αναθέτουσας
σύµβαση.

Η

Αρχής
σύµβαση

και

του

αυτή

αναδόχου

θα

έχει

θα

ετήσια

διάρκεια µε δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να την
παρατείνει µονοµερώς για τρεις (3) µήνες, µόνον µετά από
γραπτή συναίνεση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και
τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τις
µειοδότριες εταιρείες.
Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισµού
ενδιαφεροµένων

στην

ηλεκτρονική

είναι στη διάθεση των
σελίδα

του

Νοσοκοµείου

(www.chaniahοspital.gr).

Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου
θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο πληρώθηκε)
προσκοµίζεται

υποχρεωτικά

στο

φάκελο

των

δικαιολογητικών

συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
Απαραίτητη

προϋπόθεση

είναι

να

δοθεί

από

την

εταιρεία

ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του
σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε
σχετικό αρχείο στο Γρ. Προµηθειών.
Γενικές διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό
δίνονται επίσης από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
∆ιευκρινίσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες δίδονται από την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, µετά από σχετικό γραπτό αίτηµα των
ενδιαφεροµένων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα
έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.
2 περ. α του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
7

ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός
έξι

(6)

ηµερών

πριν

από

την

ηµεροµηνία

υποβολής

των

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης
δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση
επείγοντος, η προθεσµία αυτή συντέµνεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.

ΑΡΘΡΟ

7:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

&

ΤΟΠΟΣ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 11η /11/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής του διαγωνισµού που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό
αυτό.

ΑΡΘΡΟ

8:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΕ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι

υποψήφιοι,

που

υπέβαλαν

προσφορά

παρευρίσκονται

στη

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των
υπολοίπων

προσφορών

των

υποψηφίων

που

υποβλήθηκαν.

Συγκεκριµένα έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση του περιεχοµένου
των φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, Π∆ 118/2007) και
της τεχνικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρου 6, παρ 2, Π∆ 118/2007)
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης,
λαµβάνουν

γνώση

των

δικαιολογητικών

που

κατατέθηκαν.

Η

πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά άρθρου 6, παρ.2 Π∆
118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή σε ηµεροµηνία και
8

ώρα που θα γνωστοποιηθεί µε σχετική ανακοίνωση,σε

αυτούς

που

δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης.
ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2, Π∆ 118/2007)
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς κατακύρωση
διαγωνιζόµενο

όπως

εντός

προθεσµίας

είκοσι

(20)

ηµερών,

υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 που Π∆
118/2007.

Η

Επιτροπή

του

διαγωνισµού

θα

προβεί

στην

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, σε ηµεροµηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί προς τους συµµετέχοντες µε σχετική
ανακοίνωση της.

ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισµός διέπεται κύρια από :
• Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις

της

Οδηγίας

2004/18/ΕΚ

"περί

συντονισµού

των

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών"(ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007).
• Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,
όπως

αναµορφώθηκε

και

τροποποιήθηκε

µε

τον

3846/2010,

3867/2010, 3868/2010.
• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»
(ΦΕΚ Α’ 150/10-7-2007) συµπληρωµατικά στις διατάξεις του Π∆
60/2007.
• Το Ν. 2955/2001 άρθρο 4, παρ 3, περί προµηθειών των
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νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας.
• Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-2012/Β)«Μέτρα και όροι
για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων».
• Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. οικ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο του
ΥΠΕΚΑ.
• Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α'173/30.09.2010), ο οποίος αναφέρεται
στη «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».
• Το Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του Ν 3310/2005 Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας» (ΦΕΚ Α’ 279/2005).
•Το ΦΕΚ 1650/Β/25-07-2011 σχετικά µε την Έγκριση Προγράµµατος
Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 µε χρηµατοδότηση από το
Τακτικό Προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013.
•

Την υπ’ αρίθµ. 17691/22-09-2014 Πράξη του ∆ιοικητή

της

Αναθέτουσας Αρχής, για την έγκριση διενέργειας του παρόντα
διαγωνισµού.
• Στην παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή και τα δύο διατάγµατα
Π.∆.

118/07

και

Π.∆.

60/07

ανάλογα

µε

το

ποσό

του

προϋπολογισµού, µικρότερο των 200.000 € και µεγαλύτερο του
ιδίου ποσού αντίστοιχα. Τα προαναφερόµενα Π.∆., λειτουργούν
συµπληρωµατικά στην παρούσα διακήρυξη.
• Το Ν.4250/2014 (εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 αυτού στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών
και έργων).
• Το Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις (άρθρο 157 – περί εγγυήσεων).
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ΑΡΘΡΟ 12: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.

ΆΡΘΡΟ 13: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε
την προσφορά τους, επί ποινή απορρίψεως, και µε τη σειρά που
αναφέρονται

παρακάτω

τα

εξής

δικαιολογητικά.

Κάθε

δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον
Αύξοντα Αριθµό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο :
Α. Έλληνες πολίτες
13.1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια
αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Π.∆. 118/2007).
13.2 Εγγύηση

συµµετοχής

σύµφωνα

µε

το

Άρθρο

5

της

άρθρου

8

του

παρούσης.
13.3

Υπεύθυνη

δήλωση

της

παρ.

4

του

Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει.
13.4 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.
13.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση :
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= 13.5.1 για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43
του Π.∆.60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25. 6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ

του

Συµβουλίου

(EE

L

358

της

31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε

την

προστασία

των

οικονοµικών

συµφερόντων

των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται

στο

Συµβουλίου,

άρθρο
της

1

10ης

της

οδηγίας

Ιουνίου

1991,

91/308/
για

την

EΟK

του

πρόληψη

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε
µε το Ν. 3424/2005 (Α' 305).
= 13.5.2 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
= 13.5.3 για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
13.6 Να δηλώνεται ότιµέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της

προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
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= 13.6.1 σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του
εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
13.7 Να

δηλώνεται ότι µέχρι και

την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
= 13.7.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του
άρθρου 43 του Π.∆.60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη
κατάσταση

που

προκύπτει

από

παρόµοια

διαδικασία,

που

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
13.8 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι είναι:
= 13.8.1 ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
που

αφορούν

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

και

επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του
προσωπικού.
=

13.8.2

φορολογικά

ενήµεροι

ως

προς

τις

φορολογικές

υποχρεώσεις.
13.9 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ότι
είναι

εγγεγραµµένοι

στο

οικείο

επιµελητήριο

και

το

ειδικό

επάγγελµα τους.
13.10 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις
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αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή
ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής

τους

δραστηριότητας

και

δεν

τελούν

σε

αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

13.11 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου.
13.12 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12
της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας.
13.13 Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε

ισχύει, ή

ειδική εκκαθάριση του

Ν.1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες
καταστάσεις,

η

τελευταία

περίπτωση

για

ανάλογες

αλλοδαπά

νοµικά

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης

κοινής

ή

ειδικής

εκκαθάρισης

των

ανωτέρω

νοµοθετηµάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία
περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
13.14 Να

δηλώνεται

ότι

δεν

υπόκειται

σε

τυχόν

νοµικούς
14

περιορισµούς.
13.15 Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το
Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
είναι αληθή και ακριβή.
13.16 Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
13.17 Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής
επιστολής και το πιστωτικό ίδρυµα έκδοσης αυτής.
13.18 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

13.19 Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το
σύνολο της δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας.

13.20 Να

δηλώνεται

αποζηµίωσης

του

ότι

σχετικά

παραιτείται
µε

από

κάθε

οποιαδήποτε

δικαίωµα

απόφαση

του

Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του παρόντος
διαγωνισµού.

13.21 Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

13.22 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών
τελευταίων ετών ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι
µικρότερο των 3 ετών. Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας εταιρείας
εντός

της

χρήσης

που

πραγµατοποιείται

ο

διαγωνισµός,

προσκοµίζονται οικονοµικά στοιχεία αυτής της περιόδου. Στην
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προηγούµενη περίπτωση πρέπει να προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο
από την ∆ΟΥ, που ανήκει η έδρα της εταιρείας, από το οποίο να
προκύπτει η ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας.
13.23 Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης.
Β. Αλλοδαποί
1.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική

επιστολή

συµµετοχής

(2%

της

συνολικώς

προϋπολογισθείσας

δαπάνης εκτός ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον ενός µηνός µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, απολύτως σύµφωνης µε το
υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Προσφορές χωρίς
εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

2.

Υπεύθυνη

δήλωση

της

παρ.4

του

άρθρου

8

του

ν.

1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.
µε

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς
αντιπρόσωπό

τους,

υποβάλλουν

µαζί

µε

την

προσφορά

παραστατικό εκπροσώπησης.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
απόφαση: για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου
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43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ

του

Συµβουλίου

(EE

L

358

της

31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συµβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ.
77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το
ν.2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005
(Α'305).
για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
4.1 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ.
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α'της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
4.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43
του

Π.∆.

60/2007

καταστάσεις,

δηλαδή

σε

αναγκαστική

διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.

4.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι είναι: ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις.

4.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.

4.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από
τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
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εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν
τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.

4.6 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά
το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.

4.7 Υπεύθυνη

δήλωση

της

παρ.

4

του

άρθρου

8

του

ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται
η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το
άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

4.8 Υπεύθυνη

δήλωση

της

παρ.

4

του

άρθρου

8

του

ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται
ότι:
Αποδέχεται

ανεπιφύλακτα

τους

όρους

της

παρούσας

προκήρυξης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας
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Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του
σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού.
Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.
5. _ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, κατά το
στάδιο της συµµετοχής, σχετικά µε την φερεγγυότητα, την
επαγγελµατική

δραστηριότητα,

την

χρηµατοπιστωτική

και

οικονοµική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου
προµηθευτή, ήτοι:
5.1 Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8
του 1559/1986, όπως ισχύει κάθε φορά, στην οποία θα
δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
5.2 Αντίγραφα ή

αποσπάσµατα ισολογισµών

των

τριών

τελευταίων ετών ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν
I

αυτό

I

είναι

I

^

µικρότερο

νεοσυσταθείσας

των

εταιρείας

I

3
εντός

—

ετών.
της

I

Σε

περίπτωση

χρήσης

που

πραγµατοποιείται ο διαγωνισµός προσκοµίζονται οικονοµικά
στοιχεία αυτής της περιόδου. Στην προηγούµενη περίπτωση
πρέπει να προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο από την ∆ΟΥ, που
ανήκει η έδρα της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η
ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας.
5.3 Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης.
Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
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1.

Όλα

τα

παραπάνω

δικαιολογητικά

των

ανωτέρω

παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.

2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την
απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης
παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα:

2Α.

Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου

Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
ΦΕΚ

σύστασης

της

εταιρείας

καθώς

και

όλων

των

τροποποιήσεων.
ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό.
Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής

ή

δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν
µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
2Β.

Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής

εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια
αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:

21

Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά
έγγραφα

και

πιστοποιητικά

µε

αυτά

που

αναφέρονται

ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και
από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό,
και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.

∆. Συνεταιρισµοί

Κατά

περίπτωση,

τα

δικαιολογητικά

που

προβλέπονται

αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
το

προσκοµιζόµενο

απόσπασµα

ποινικού

µητρώου

ή

ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του
συνεταιρισµού

και

οι

απαιτούµενες

κατά

τα

ανωτέρω

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ' αυτόν.

Ε.

Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε
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προµηθευτή, που συµµετέχει στην ένωση. Επισηµαίνεται ότι οι
Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την
προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Ο όρος
αυτός καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, τότε
στα µέλη της ένωσης δύναται να επιβληθεί προσωρινός ή
οριστικός αποκλεισµός από το σύνολο των προµηθειών των
φορέων

που

εµπίπτουν

στο

πεδίο

εφαρµογής

του

Ν.

2286/1995.
∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους
συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς,

ο

εκπρόσωπος

της

ένωσης

έναντι

της

Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον
αναπληρώνει.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω
δικαιολογητικών

συνιστά

λόγο

αποκλεισµού

του

προµηθευτή από τον διαγωνισµό.

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.
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ΣΤ. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών
α. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 30/2005),
όπως τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών
που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής
µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος
των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%), οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές
στο

σύνολό

τους

µέχρι

φυσικού

προσώπου.

Σε

περίπτωση

συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην
των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά
µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό
κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι
υποχρεωτικά

ονοµαστικές

µέχρι

και

του

τελευταίου

φυσικού

προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για
την κατά τα ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι
εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη εταιρία (ή η τυχόν
άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει
στην Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει
ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι
ονοµαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της
Εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρίας.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ.α υποχρεώσεις ισχύουν και για τις
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αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή
µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το
σύνολο

της

δραστηριότητάς

τους

ή

για

συγκεκριµένη

δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο
σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση,
ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των
µετοχών των αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά το δίκαιο της
χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική
βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση
του νοµίµου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii)

Στην

περίπτωση

που

δεν

επιβάλλεται

υποχρέωση

ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία υποχρεούται να
προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων
της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών
ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.
iii)

Σε

περίπτωση

κατάσταση

που

µετόχων,

η

εταιρία

υποχρεούται

δεν
να

τηρεί

ενηµερωµένη

προσκοµίσει

σχετική

κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι
γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να
αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να
υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της,
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διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει
έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα
διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την
έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή
για συγκεκριµένη δραστηριότητα η ονοµαστικοποίηση των µετοχών
τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να
υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους
της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές
της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της
εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων
κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της.
iii) Κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει
η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της
εταιρίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα,
από την ανακηρυχθείσα προµηθεύτρια εταιρία, πριν από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να
προκύπτει

ονοµαστικοποίηση

µέχρι

φυσικού

προσώπου

των

µετοχών της προµηθεύτριας εταιρίας. Όλα τα παραπάνω έγγραφα
πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του
κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται
από

επίσηµη

µετάφραση

στην

ελληνική.

ε.

Οι

αλλοδαπές

επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για
το

σύνολο

της

δραστηριότητάς

τους

ή

για

συγκεκριµένη
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δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο
σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν
µε την προσφορά τους:

i)

Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της II

ανωτέρω περ. γ .
ii)

Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή
δικαιωµάτων

ψήφου

της

ανώνυµης

εταιρίας,

κατά

τα

προβλεπόµενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ'.
iii)

Σε

περίπτωση

κατάσταση

µετόχων,

που

η

εταιρία

υποχρεούται

δεν
να

τηρεί

ενηµερωµένη

προσκοµίσει,

κατά

τα

προβλεπόµενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ', σχετική
κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι
γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να
αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα
της εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση των
µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης
δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως
να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ.
5 του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένο ισχύει.
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ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα
Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο
διαγωνισµό

εταιρίες,

οποιασδήποτε

άλλης

κοινοπραξίες,
νοµικής

ενώσεις

µορφής

προσώπων

οντότητες,

έχουν

ή
την

υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές
δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξειςτου Ν. 3310/2005 και
του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένες ισχύουν.
θ. Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή
της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή
οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας στην οποία µετέχει
ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας,

εάν

στη

διαγωνιστική

διαδικασία

συµµετέχει

εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α' της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005.
Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Σε
περίπτωση

µη

υποβολής

των

αναφερόµενων

πιο

πάνω

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον

οι

υποψήφιοι

συµµετέχουν

στον

διαγωνισµό

µε

αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους
παραστατικό εκπροσώπησης. (άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ'του Π.∆.
118/2007).
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:

(1) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα
στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς
και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISΟ, ΕΛΟΤ κλπ) που
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
(2) Να φέρουν την µονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα
της προσφοράς. Ειδικότερα κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να
περιέχει πίνακα περιεχοµένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει κάθε
κεφάλαιο ή τµήµα της, σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς,
ενώ παράλληλα θα παραπέµπει στην συγκεκριµένη παράγραφο απαίτηση της διακήρυξης που σχετίζεται µε αυτό.
15.2 Τρόπος υποβολής - Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να
καταθέσουν

έγγραφη

επαρκώς

σφραγισµένη

προσφορά.

Οι

προσφορές αυτές, µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε
τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στις 10-11-2014
µέχρι την 14.00, ηµέρα ∆ευτέρα.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει την ευθύνη φύλαξης
των προσφορών σε κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να της
παραχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα.
Β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία, δ/νση, τηλ, φαξ).
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Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ε)

Τα

στοιχεία

της

αρµόδιας

υπηρεσίας

που

διενεργεί

το

διαγωνισµό.
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, και τίθεται στην κρίση της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη.
Ο κάθε υποψήφιος µε µόνη τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς.

ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε
δύο

(2)

αντίτυπα.

Το

ένα

αντίτυπο

φέρει

την

ένδειξη

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων
αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.


Στον σφραγισµένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς

τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία σε
τρείς

(3)

ξεχωριστούς

σφραγισµένους

φακέλους

επί

ποινή
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απόρριψης της προσφοράς.
Στο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
τοποθετούνται

τα

δικαιολογητικά,

όπως

αυτά

λεπτοµερώς

αναφέρονται.


Στο

φάκελο

τοποθετούνται

µε

τα

την

τεχνικά

ένδειξη

«ΤΕΧΝΙΚΗ

στοιχεία

της

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

προσφοράς

όπως

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Στον εν λόγω φάκελο
τοποθετείται

και

ο

Πίνακας

Συµµόρφωσης

σύµφωνα

µε

τα

προβλεπόµενα του άρθρου 31 της παρούσης.


Επίσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

στο

φάκελο

τοποθετούνται

µε

την
τα

ένδειξη

οικονοµικά

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
στοιχεία

της

προσφοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα άρθρα της παρούσας.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα
τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να εξηγήσει
τους λογους για τους οποίους θεωρεί Οτι αυτά ανήκουν στην
κατηγορία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι σε ηµεροµηνία,
ώρα και τοπο που θα ορίσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρουσία
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τουλάχιστον δύο (2) µελών της. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού
απορρήτου

χαρακτήρα

που

αφορά

καλύπτει

τεχνικά

µόνον
ή

την

προστασία

του

ζητήµατα

της

εµπορικά

επιχείρησης του υποψηφίου. Για λόγους τήρησης της αρχής της
ίσης αντιµετώπισης των διαγωνιζόµενων δεν µπορεί να ανήκουν
στην κατηγορία αυτή πληροφορίες που σχετίζονται άµεσα µε τα
κριτήρια της αξιολόγησης της προσφοράς.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική
προσφορά και την οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον
κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές
που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν
υπογεγραµµένη

τόσο

την τεχνική, όσο

και την

οικονοµική

προσφορά.

16.1 Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς
Οι

προσφορές

δηµοπρατούµενων
διακήρυξης)

θα

περιλαµβάνουν

υπηρεσιών

σύµφωνα

µε

(του
τα

το

σύνολο

τµήµατος

στοιχεία

που

12.1

των
της

αναφέρονται

αναλυτικά στον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους
Β’ και των Κριτηρίων Αποδοχής και Αξιολόγησης του άρθρου 21
της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές για µέρος µόνο των
δηµοπρατούµενων

υπηρεσιών

(του

τµήµατος

12.1

της

διακήρυξης) απορρίπτονται.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι
σαφείς. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται

από περαιτέρω

αξιολόγηση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν στην επιχείρηση
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που δηλώνεται για την παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.

16.2 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς
Κάθε οικονοµική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε:
τιµή

ανά

χιλιόγραµµο

(

€

/

kg

)

ΕΑΑΜ

(πλέον

του

αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισµού.
* Στην

τιµή

να

περιλαµβάνεται

το

κόστος

διάθεσης

των

απαραίτητων υλικών δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική
µεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός της Υγειονοµικής Μονάδας (Υ.Μ.) (π.χ
χαρτοκιβωτίων τύπου HΟSPITAL BΟX), εάν χρησιµοποιηθούν ή
άλλες πιστοποιηµένες συσκευασίες.
Στην

τιµή

συµπεριλαµβάνονται

οι

κρατήσεις,

αλλά

δεν

περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
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.
Επίσης να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 52 Π.∆. 60/2007
για

ασυνήθιστα

χαµηλές

προσφορές

(άρθρο

55

οδηγίας

2004/18/ΕΚ).

ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
έναν χρόνο τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν την λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
την παρούσα προκήρυξη εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
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διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του Π∆ 118/2007. Προσφορά, που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ
Το τίµηµα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε τιµή ανά
χιλιόγραµµο

(

€

/

kg

)

Επικινδύνων

Αποβλήτων

Αµιγώς

Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή
αποκλεισµού, στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα προκήρυξη. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 23%, για παράδοση στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη.
Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό
12µηνο ισχύος της σύµβασης. Η τυχόν παράταση, συνεπάγεται την
δυνατότητα αύξησης του τιµήµατος, σύµφωνα µε τον τιµάριθµο
καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως δηµοσιεύεται στην
έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Στη συνέχεια (σύµβαση και πιθανή
παράταση) θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 17 του Π.∆. 118/2007 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 1 α & 1
β. Η αναπροσαρµογή του τιµήµατος θα γίνεται άπαξ ετησίως.
Προκειµένου να γίνει αποδεκτή η παραπάνω αύξηση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται

να

προσκοµίσει

τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά,

προκειµένου να αποδείξει τα επίσηµα µεγέθη που χρησιµοποιεί στους
υπολογισµούς.

ΑΡΘΡΟ 19: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η

αποσφράγιση

των

προσφορών

γίνεται

δηµόσια

από

την
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Επιτροπή

διενέργειας

διαγωνισµού,

παρουσία

και

αξιολόγησης

των

υποψηφίων

προσφορών
ή

τυχόν

του

νοµίµων

εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυµούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα

προκήρυξη.

Προσφορές

που

υποβάλλονται

ή

περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
19.2 ∆ιαδικασία αποσφράγισης

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:



Αριθµείται,

φάκελος

που

µονογράφεται
περιέχει

τους

και

αποσφραγίζεται

υποφακέλους

ο

κυρίως

δικαιολογητικών

συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.



Αριθµούνται

δικαιολογητικών

και

µονογράφονται

συµµετοχής,

τεχνικής

οι

υποφάκελοι

και

οικονοµικής

προσφοράς.
 Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής
και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά
φυλλάδια.
 Μετά την έγκριση των πρακτικών από τα διοικητικά όργανα της
Αναθέτουσας

Αρχής

και

την

γνωστοποίηση

στους

ενδιαφεροµένους, συνέρχεται η επιτροπή αξιολόγησης σε ώρα και
ηµέρα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόµενους, προκειµένου
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να αξιολογήσει τα τεχνικά δεδοµένα. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται
για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.


Οι

φάκελοι

των

οικονοµικών

προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος
προκύπτων φάκελος που περιέχει τις οικονοµικές προσφορές
φυλάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγιστούν
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων του
διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
συµµετέχοντες του διαγωνισµού µε έγγραφη ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και
λοιπών

στοιχείων

επιστρέφονται

µετά

αποδεκτές,
την

δεν

ολοκλήρωση

αποσφραγίζονται
της

διαδικασίας

αλλά
του

διαγωνισµού.
 Ακολουθεί αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού, συντάσσεται το πρακτικό και ακολουθεί σχετική
απόφαση των αρµοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής.



Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µονογράφονται ανά φύλλο
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και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.


Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται

στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωµα
να λαµβάνουν γνώση των προσφορών των υπολοίπων υποψηφίων,
που συµµετείχαν στο διαγωνισµό όπως επίσης και των τιµών
(αναλύσεις

των

επιµέρους

στοιχείων

και

των

συνολικών

οικονοµικών προσφορών) που προσφέρθηκαν στο διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
20.1 ∆ιαδικασία
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ακολουθεί η αξιολόγηση
τους σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:

1. Προσφορές

που

απορρίπτονται

για

τυπικούς

λόγους,

αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα
τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται (µετά το πέρας του
διαγωνισµού) και δεν αποσφραγίζονται.

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από απόφαση
των αρµοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, µετά
από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής.
Ως

απαράδεκτες

παρουσιάζουν

απορρίπτονται,

αποκλίσεις

από

τις

επίσης,
τεχνικές

οι

προσφορές
προδιαγραφές

που
της

διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την διακήρυξη, γίνεται
µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων οργάνου.
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3. Η επιτροπή αξιολόγησης µετά το πέρας της αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών συντάσσει πρακτικό που κοινοποιεί στο
σύνολο των διαγωνιζοµένων.

4. Προσφορές

που

απορρίπτονται

κατά

το

στάδιο

της

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν συµµετέχουν στη φάση
της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του
διαγωνισµού.

5. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την
ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

τεχνικής

αξιολόγησης

και

την

επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής από το ∆.Σ. της Υ.Μ. σε
ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

6. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή
διαγωνισµού και αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό (που κοινοποιεί σε
όλους τους διαγωνιζόµενους), στο οποίο αξιολογεί τις οικονοµικές
προσφορές των συµµετεχόντων και προσκαλεί τον διαγωνιζόµενο,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός
προθεσµίας

είκοσι

ηµερών

σε

σφραγισµένο

φάκελο

τα

δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 την
ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρει.
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης ∆ιαγωνιζοµένων
Η αποδοχή των διαγωνιζοµένων στον παρόντα διαγωνισµό θα γίνει,
εφόσον και µόνο ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια
αποδοχής. ∆ηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά αντίγραφα των
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κατωτέρω (υπάρχουν διευκρινήσεις στο δεύτερο µέρος):

I) Για

τη

µεταφορά

Επικινδύνων

Αποβλήτων

Αµιγώς

Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται να υποβληθούν µε την
προσφορά

του

δικαιολογητικά

συµµετέχοντα,
και

αφορούν

οι

τον

κάτωθι
νόµιµο

άδειες

και

λοιπά

κάτοχο

της

άδειας

µεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα υποβάλλει προσφορά µόνος του ή
συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

α) ∆ιαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - µεταφορά Επικινδύνων
Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), σύµφωνα µε την ΚΥΑ
146163/2012 άρθρο 10 παρ. Α2 και παράρτηµα 1 αρθρο. 2.2
(πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται οι περιφέρειες µέσα στις
οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο).

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’75),

όπως

εκάστοτε

ισχύει,

νοµίµου

κατόχου

της

άδειας

µεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να
εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από τις
Υγειονοµικές

Μονάδες

που

ανήκουν

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 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 146163/2012.
γ) 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 διαθέτει δύο κατ’
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ελάχιστον οχήµατα µεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά,
στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν µηχανισµό
συµπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή µεταφορά των ΕΑΑΜ, µπορούν να
πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις
για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών.
δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτηµένης σταθερής µονάδας
επεξεργασίας

Επικινδύνων

Αποβλήτων

Αµιγώς

Μολυσµατικών

(ΕΑΑΜ)ότι δέχεται προς επεξεργασία τα ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας
Αρχής, από την αδειοδοτηµένη εταιρεία µεταφοράς ΕΑΑΜ, µε
συνηµµένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής µονάδας
επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ.
ε) Ασφαλιστήριο

συµβόλαιο του νοµίµου

κατόχου της

άδειας

µεταφοράς ΕΑΑΜ µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής
ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε
ισχύ.
στ) Σύµβαση του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΕΑΑΜ µε
πιστοποιηµένο Σύµβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 64834/ 5491 / 2000
(ΦΕΚ 1350/B’).
ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων που σαφώς να αναφέρεται η
χρήση τους για µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς
και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύµφωνα µε το (ΦΕΚ
948 Β/22-5-2008 και την απόφαση µε αριθµό πρωτ. Α3/28216/2567
από 21-5-2009).
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η) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών
που θα διενεργούν την µεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το
αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών µε την εταιρεία (αναγγελία
πρόσληψης ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου).
Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η
προσκόµιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελµατικού διπλώµατος
οδήγησης.
θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’75),

όπως

εκάστοτε

ισχύει,

της

αδειοδοτηµένης

εταιρείας

µεταφοράς ΕΑΑΜ, µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα παρέχει
τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιηµένα κατά ADR και δύο
(2) οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR καθ' όλη τη διάρκεια της
σύµβασης.

ι) Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής - µεταφοράς των ΕΑΑΜ,
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISΟ 9001:2008 και
14001:2004 για την συλλογή - µεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων
Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ).
κ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην ΚΥΑ 146163/2012 µε τα παρατήµατα της καθώς και σε κάθε
άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως
ισχύουν σήµερα.

II) Για την επεξεργασία των Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς
Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), απαιτούνται να υποβληθούν µε την
προσφορά

του

συµµετέχοντα,

οι

κάτωθι

άδειες

και

λοιπά
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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.
α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και τον Ν. 4014/2011
και όπως ισχύει σήµερα. Επίσης, να κατατεθεί η Άδεια Λειτουργίας
της Μονάδας..
β)

Πλήρη

τεχνικά

στοιχεία

µονάδας

επεξεργασίας,

δηλαδή:

∆ιάγραµµα λειτουργίας της µονάδας στο οποίο να αναφέρεται η
θερµοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραµονής
των αποβλήτων στη θερµοκρασία επεξεργασίας, ο χρόνος παραµονής
των απαερίων αποτέφρωσης στην θερµοκρασία επεξεργασίας (για τις
µονάδες αποτέφρωσης), η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων
σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας.
Ιδιαίτερα για τις µονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν:
1) Τεχνικά φυλλάδια (prοspectus) του εξοπλισµού επεξεργασίας
των αποβλήτων.
2) Οι

απαραίτητες

πιστοποιήσεις

για

την

λειτουργία

του

εξοπλισµού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων - Ελέγχου σχετικά µε την τήρηση όλων
των προτύπων που αναφέρονται στην Ελληνική Νοµοθεσία ΚΥΑ
146163/2012, καθώς και της αποστειρωτικής ικανότητας του
εξοπλισµού από έγκυρους κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.
4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού
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επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριµένα την προτεινόµενη
εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα
επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι µε δική του
ευθύνη θα µεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα 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 είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 146163/2012.

i) Για

τις

µονάδες

αποστείρωσης

επιπλέον

(ΚΥΑ

146163/2012) να υποβληθούν:
1.

Άδεια συλλογής - µεταφοράς των ΕΑΑΜ που έχουν

υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε περίπτωση
Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται
να διαθέτει ένα µέλος.
2.

Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα

αποστειρωµένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ.

ii)

Για τις µονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί:

Βεβαίωση του φορέα επεξεργασίας ΕΑΑΜ µε αποτέφρωση για την
τελική διάθεση των υπολειµµάτων καύσης, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις

για

τη

διάθεση

των

στερεών

ή

των

επικινδύνων

αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ) ανάλογα µε την επικινδυνότητα
τους.

δ) Για µονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος ή ο κατασκευαστής του
χρησιµοποιούµενου συστήµατος, θα πρέπει να καταθέσει σχετικά
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έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ αρ.
12740/00

και

ΕΛΟΤ

αρ.

12347/97.

Ως

επιθυµητό

επίπεδο

αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο III όπως προτείνεται από το
State

and

Territorial

Association

on

Alternative

Treatment

Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. Για τις µονάδες αποτέφρωσης θα
πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 22912/1117/05
(ΦΕΚ 759 Β76-6-05), στην Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 για
την αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς και όσα αναφέρονται
στην ΚΥΑ 146163/2012.

ε) Για τις µονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να
διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο για την αποτελεσµατικότητα
της αποστείρωσης. Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος για την
αποτελεσµατικότητα

της

αποστείρωσης

θα

γίνονται

από

εξειδικευµένο και διαπιστευµένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου
που θα ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01.
στ) Για τις µονάδες αποτέφρωσης ΕΑΑΜ να κατατεθούν:
1) Τεχνικά φυλλάδια (prοspectus) του εξοπλισµού επεξεργασίας
των αποβλήτων.
2) Οι

απαραίτητες

πιστοποιήσεις

για

την

λειτουργία

του

εξοπλισµού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων - Ελέγχου σχετικά µε την τήρηση
όλων των προτύπων που

αναφέρονται στην Ελληνική

Νοµοθεσία ΚΥΑ 146163/2012, καθώς και της αποτεφρωτικής
ικανότητας του εξοπλισµού από έγκυρους κρατικούς ή/και
διεθνείς φορείς.
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4) Στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού
επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριµένα την προτεινόµενη
εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου.
ζ)

Ο

Φορέας

λειτουργίας

της

εγκατάστασης

επεξεργασίας

αποστείρωσης ή αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση
κατά

ISΟ

9001:2008

και

14001:2004

για

την

επεξεργασία

Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), καθώς και
για την τυχόν µεταφορά των επεξεργαζόµενων ΕΑΑΜ σε περίπτωση
χρήσης της τεχνικής αποστείρωσης.
η)

Ο

Φορέας

λειτουργίας

της

εγκατάστασης

επεξεργασίας

αποστείρωσης ή αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύµφωνα
µε την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006.
θ) Οι µονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν (µε
Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου) ότι δε θα παρεµποδίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης σε περίπτωση βλάβης του
βασικού εξοπλισµού.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των
όρων αποδοχής των διαγωνιζοµένων (απαράβατοι όροι),
πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων ο οποίος
κρίνεται µειοδότης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών (άρθρο 6, παρ. 2, Π∆ 118/2007) από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή
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σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο

φάκελο,

τα

έγγραφα

και

δικαιολογητικά

που

αναφέρονται στη συνέχεια:

Ο

προαναφερόµενος

σφραγισµένος

φάκελος,

παραδίδεται

εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην
αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη
σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης

του

φακέλου

των

δικαιολογητικών,

λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών
είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο
και

να

παραληφθεί

µε

απόδειξη,

µε

την

απαραίτητη

όµως

προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι
την

προηγούµενη

ηµέρα

της

καταληκτικής

ηµεροµηνίας

της

προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί
στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να
φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία
ή τη γραµµατεία».

Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Ο

πλήρης

τίτλος

της

αρµόδιας

Υπηρεσίας

που

διενεργεί
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το

διαγωνισµό.
Το αντικείµενο του διαγωνισµού Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του
φακέλου Τα στοιχεία του αποστολέα.
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που
αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε
µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να
έχει αποσφραγισθεί.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.

Απόσπασµα

ποινικού

µητρώου

ή

ισοδύναµου

εγγράφου

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συµβουλίου, της
10ης

Ιουνίου

1991,

για

την

πρόληψη

χρησιµοποίησης

του
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α' 305),
ε) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι

προσκόµισης

Αποσπάσµατος

Ποινικού

Μητρώου

ή

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές
των

προσωπικών

περιορισµένης
Σύµβουλος

εταιριών (Ο.Ε.

ευθύνης

των

(Ε.Π.Ε.),

Ανωνύµων

και Ε.Ε.)
ο

Εταιριών

και των εταιριών

Πρόεδρος
(Α.Ε.), ο

και

∆ιευθύνων

πρόεδρος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού και, επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συµβιβασµού.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

και

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους είναι υποχρεωµένος, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης,

να

καταβάλει

ασφαλιστικές

εισφορές

για

το

απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης
επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής

49

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Επί

ηµεδαπών

ανωνύµων

εταιρειών

τα

προαναφερόµενα

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση

από

την

αρµόδια

Υπηρεσία

της

Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας
της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί
ηµεδαπών

εταιρειών

περιορισµένης

ευθύνης

και

προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται
από

το

αρµόδιο

τµήµα

του

Πρωτοδικείου

της

έδρας

της

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
7.

Οι συνεταιρισµοί, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός

λειτουργεί νόµιµα. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου
Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει

επί ποινή

αποκλεισµού

να

αναπληρωθούν

µε

Ένορκη

Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται

Ένορκη

Βεβαίωση,

µε

Υπεύθυνη

∆ήλωση

του

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
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8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς
λειτουργίας,
β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε
αµετάκλητη απόφαση,
γ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
δ)

Η

επιχείρηση

είναι

συνεπής

στην

εκπλήρωση

τόσο

των

συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν
γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα,
ε) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν
κοινή προσφορά, προσκοµίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά των σηµείων 1 έως και 8 για κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι :
∆ικαιολογητικά

που

εκδίδονται

σε

Κράτος

εκτός

Ελλάδας,

θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα σχετικά µε τον διαγωνισµό δικαιολογητικά πρέπει να
κατατίθενται

σε

Ν.4250/2014

εφαρµογή

της

(Α/74/2014)

παρ.

2

σύµφωνα

του

αρ.

µε

το

1

του

οποίο

τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας
∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας)

και

καταργήθηκε

η

υποχρέωση

προσκόµισης πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων που
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έχουν εκδοθεί από

τις

υπηρεσίες και τους φορείς

που

υπάγονται στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόµου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά από τις αναφερόµενες δηµόσιες υπηρεσίες
και του φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή
των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών.
Η

µη

έγκαιρη

και

προσήκουσα

υποβολή

των

ανωτέρω

δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από
τον διαγωνισµό.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

23.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου
διοικητικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από πρόταση της
Επιτροπής

διενέργειας

διαγωνισµού

και

και

αξιολόγησης

ανακοινώνεται

µε

των

έγγραφη

προσφορών

του

ειδοποίηση

στον

κατακύρωση

του

ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Στον

πάροχο

υπηρεσιών

στον

οποίο

έγινε

διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

■

Περιγραφή είδους

■

Την τιµή

■

Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών

■ Την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης
και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης
■

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης.

Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και µόνο
χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
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αυτής.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο
υπηρεσιών, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην
Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση, στέλνεται σχετική
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό πάροχο.
23.2 Υπογραφή σύµβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύµβαση
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου. Ο διαγωνιζόµενος
υποχρεούται να προσέλθει µέσα στην προθεσµία που αναφέρει η
ανωτέρω παράγραφος για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής.

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
τούτο

στηρίζεται,

κατακύρωσης

ή

όπως

προσφορά,

ανάθεσης,

εκτός

διακήρυξη
κατάδηλων

και

απόφαση

σφαλµάτων

ή

παραδροµών.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει
αδικαιολογήτως να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που
ορίσθηκε

στην

ανακοίνωση

-έγγραφο,

κηρύσσεται

έκπτωτος

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 24: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ότι εµπίπτει στο νόµο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α'173/30.09.2010), ο
οποίος αναφέρεται στη «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων».
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ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό (άρθρο 157, Ν.
4281/2014). Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση τους. (Ν.2513/1997).

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το
πιστωτικό

ίδρυµα

αναλαµβάνει

την

υποχρέωση

να

καταβάλει

ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά ούτε αν πράγµατι υπάρχει
ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, οι εγγυητικές
επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της
κοινοπραξίας ή της ένωσης.
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25.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή
συµµετοχής (2% της συνολικώς προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς
ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον ενός µηνός µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, απολύτως σύµφωνης µε το υπόδειγµα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς
την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ
στους λοιπούς συµµετέχοντες µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
από

την

ηµεροµηνία

κοινοποίησης

της

κατακύρωσης

των

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
25.2 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύµβασης, να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας,

ή

Γραµµάτιο

Παρακαταθήκης

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων σύµφωνη µε το υπόδειγµα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας (άρθρο 157 Ν. 4281/2014) , το
ύψος της

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής

συµβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την Καλή Εκτέλεση
της σύµβασης.
∆εν πρέπει να δίδεται η δυνατότητα της σταδιακής αποδέσµευσης
της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
26.1 Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια
υπηρεσία του φορέα, µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο
χρονικό διάστηµα και όχι πέραν των τριών (3) µηνών από την
προσκόµιση τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη
αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ.
πρόσηµο, κλπ). Τον ανάδοχο πάροχο υπηρεσιών, βαρύνουν οι
προβλεπόµενες από την διακήρυξη

νόµιµες κρατήσεις και τα

αναλογούντα χαρτόσηµα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική
τιµολογιακή αξία και θα καταβάλλεται από το φορέα. Τα αναγκαία
δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο
ανάδοχος είναι:
(i)

πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου

µηνός.
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
(iii) τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευµένες
προηγούµενου µήνα.
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και
τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη
(περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της
προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα
υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου.
Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται
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σχετικά παρακάτω:
27.1 Κυρώσεις - πρόστιµα
Για κάθε σοβαρή παράβαση του όρου σύµβασης όπως πχ. µη τήρηση
του προγράµµατος δροµολογίων, ο εργολάβος θα υπόκειται αρχικά
σε έγγραφη επίπληξη στην οποία καλείται να απολογηθεί εγγράφως.
Στη

συνέχεια

αφού

συνταχθεί

πρακτικό

από

την

Επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών το οποίο θα πρέπει να
εγκριθεί από το ∆.Σ. του φορέα, στη δεύτερη φορά στην επιβολή
προστίµου ίση µε το 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης, στη τρίτη φορά
στην επιβολή προστίµου ίση µε το 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης.
Για δε τέταρτη φορά θα κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Π∆ 60/2007 και 118/2007.

27.2 Έκπτωση αναδόχου
Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον
ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός
δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή
εκπληρώνει

πληµµελώς

τις

συµβατικές

του

υποχρεώσεις

ή

παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης, σύµφωνα και µε
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 27.1.

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν
καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας,
η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, σύµφωνα µε την
κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
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Ελληνικό.
∆εν

αποκλείεται

συµφωνούν

όµως

και

για

τα δύο

ορισµένες

µέρη,

να

περιπτώσεις,

προβλεφθεί

στη

εφόσον
σύµβαση

προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, 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 ∆ικαστήρια κατά τα
οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 29: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

29.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε

τρίτο,

των

υποχρεώσεων

και

δικαιωµάτων

που

απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του
τιµήµατος του αναδόχου σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα.
29.2 Προσωπικό
Ο

κάθε

ανάδοχος

θα

είναι

πλήρως

και

αποκλειστικά

µόνος

υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το
απασχολούµενο απ’ αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων

της

σύµβασης.

Σε

περίπτωση

οποιασδήποτε

αποδεδειγµένης παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους,
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της.

29.3 Ανωτέρα βία
Σε

περίπτωση

ανωτέρας

βίας,

η

απόδειξη

αυτής

βαρύνει
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εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

29.4 Προσφορά και υποχρεώσεις Ενώσεων Εταιριών
1) Με την υποβολή προσφοράς, κάθε µέλος της Ένωσης Εταιριών
ευθύνεται εξ ολοκλήρου.
2) Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης προσφορών,
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.

4) Εάν

η

παραπάνω

ανικανότητα προκύψει

κατά

τον

χρόνο

εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε την ίδια τιµή, και τους ίδιους
όρους.

5) 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 την Σύµβαση υποχρεώσεις,
βαραίνουν τα εναποµείναντα µέλη του Ανάδοχου, µόνο εφόσον
αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.
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6) Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της
Σύµβασης, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την Σύµβαση.
7) Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης, εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.

8)

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου όταν αυτός
αποτελείται από µία εταιρεία ή θέσης της περιουσίας αυτού σε
αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως,
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολών και Καλής Εκτέλεσης
που προβλέπονται στην Σύµβαση.

9)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ'όλη τη διάρκεια της Σύµβασης
να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
το Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.
3414/2005.

Επισυνάπτονται: ΜΕΡΟΣ Β': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II :
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άπαντα τα ανωτέρω παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30 : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή έργου: Συλλογή και µεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων
Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τον ψυκτικό θάλαµο του
ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

των

ΧΑΝΙΩΝ,

ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ευθύνης του (ΒΑΜΟΥ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ) και
των

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ευθύνης

του

(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ,

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΑΡΩΝΙΟΥ, ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ) στην σταθερή µονάδα
επεξεργασίας

Επικινδύνων

Αποβλήτων

Αµιγώς

Μολυσµατικών

(ΕΑΑΜ)και επεξεργασία τους.
1.

Τα διαχωρισµένα ΕΑΑΜ, θα τοποθετούνται σε υποδοχείς
κατάλληλου χρώµατος ανάλογα µε την επεξεργασία που
πρόκειται

να

ακολουθήσει

και

ειδικότερα:

α)

τα

προς

αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου
χρώµατος, β) τα προς αποτέφρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται
σε συσκευασία κόκκινου χρώµατος όχι από PVC. Τα αιχµηρά ή
κοφτερά

απόβλητα

άκαµπτες

θα

ανθεκτικές

τοποθετούνται

συσκευασίες

µιας

προηγουµένως

σε

(ΚΥΑ

χρήσεως

146163/2012).
Ειδικότερα

τα

ΕΑΑΜ

Περιφερειακών

Ιατρείων

συσκευάζονται

σε

των

Κέντρων

ευθύνης

χαρτοκυτία

µε

του

Υγείας
Γ.Ν

και

Χανίων,

εσωτερική

των
θα

πλαστική

επένδυση τύπου HΟSPITAL BΟX (των οποίων η µεγαλύτερη
διάσταση -στερεά διαγώνιος του κυτίου- δεν θα πρέπει να
είναι

µεγαλύτερη

από

75cm)

και

τα

οποία

θα

είναι
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συσκευασµένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από συνθετικό
υλικό, πλην PVC. Επίσης εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα
τοποθετείται πλαστική σακούλα πλην PVC, που θα περικλείει
το χαρτοκυτίο.
Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασµένα τα
Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ)

σε

πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και µε
ειδικό

κλείστρο

ασφαλείας,

των

οποίων

το

πάχος

και η µηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και
τη στεγανότητα της συσκευασίας.
Για

τα

ΕΑΑΜ

τροχήλατους

του

Νοσοκοµείου

ειδικούς

θα

συσκευάζονται

κάδους

σε

δευτερογενούς

συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννοµη και ασφαλή
οδική µεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση
αυτή τα

απόβλητα θα

κατάλληλους

συσκευάζονται από

πρωτογενείς

περιέκτες

την Υ.Μ σε

και

οι

κάδοι

(δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση
του έργου συλλογής - µεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως
πρόσθετη

οικονοµική

πιστοποιηµένοι

κατά

καταλλήλως από τον

επιβάρυνση.
ADR

Οι

και θα

κάδοι

θα

είναι

απολυµαίνονται

ανάδοχο µετά από κάθε χρήση

λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275–99 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98 όπως ισχύουν σήµερα. Να κατατεθούν
επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ.
2.

Συχνότητα φόρτωσης κάθε Τρίτη και Παρασκευή ανά βδοµάδα
(στην περίπτωση που µία εκ των ηµερών είναι επίσηµη αργία,
τότε η αποκοµιδή πραγµατοποιείται µετά από συνεννόηση µε
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τον Υπεύθυνο της Υ.Μ.) ή συχνότερα, ανάλογα µε την
χωρητικότητα

του

ψυγείου,

σε

θερµοκρασία ≤5οC όταν οι ποσότητες των αποβλήτων είναι
µεγαλύτερες από 500 λίτρα. Για ποσότητες όχι µεγαλύτερες
των

500

λίτρων

(π.χ.

για

τα

Κέντρα

Υγείας

και

τα

Περιφερειακά Ιατρεία), η συχνότητα φόρτωσης µπορεί να
είναι το ανώτερο κάθε 30 ηµέρες και ανάλογα µε την
χωρητικότητα

του

ψυγείου,

σε

θερµοκρασία

≤0οC.

Σε

έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης, σύµφωνα πάντα
µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή λόγω της γεωγραφικής µας
θέσης (νησί), ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν πλωτά µέσα για
την µεταφορά των ΕΑΑΜ στην µονάδα επεξεργασίας τους, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι, για την απόδειξη των παραπάνω, θα
πρέπει

να

υποβάλλουν

µαζί

µε

την

προσφορά

τους

αποδεικτικά έγγραφα δηµόσιας αρχής (π.χ. λιµεναρχείο,
Υπουργείο Ναυτιλίας), για την πιστοποίηση και τη διασφάλιση
της συχνότητας µεταφοράς τους.
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

3. Η προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ θα πρέπει να γίνεται -σε
ψυκτικούς θαλάµους κατάλληλων προδιαγραφών σύµφωνα
µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012. Τα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ και
τα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ευθύνης του Νοσοκοµείου δεν
διαθέτουν

τους

κατάλληλους

ψυκτικούς

θαλάµους

τους

οποίους υποχρεούται να τους διαθέσει ο ανάδοχος.
4. Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει

ιδιόκτητα φορτηγά

εγκεκριµένα για τον σκοπό αυτό και οι οδηγοί να έχουν
πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης για την µεταφορά
των

επικίνδυνων

εµπορευµάτων

(Νοσοκοµειακά
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απορρίµµατα) κατά ADR. Παράλληλα να κατατίθεται και
έκθεση ελέγχου κατά ATP.
5.

Το

Νοσοκοµείο

δεν

φέρει

καµία

ευθύνη

για

τυχόν

παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως
την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια
αστικής ευθύνης προς τρίτους και το περιβάλλον για την
σταθερή µονάδα επεξεργασίας.
6.

Η τιµολόγηση θα γίνεται µετά το πέρας κάθε δροµολογίου
ή στο τέλος κάθε µήνα ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης κατόπιν συνεννόησης.

7. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον
ανάδοχο. Ο

ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την

ποσότητα των ΕΑΑΜ, παρουσία Επιτροπής της Υγειονοµικής
Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον
θερµοµέτρων,

µανοµέτρων

και

ετήσιο έλεγχο των

λοιπού

καταγραφικού

εξοπλισµού του.
8. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/2012 τα
ΕΑΑΜ που µεταφέρονται

και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ,

θα

πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης.
Το έντυπο έγγραφο αναγνώρισης περιέχει τουλάχιστον τις
πληροφορίες που αναφέρονται στη παρ. 6.2 του Κεφαλαίου 6
του παραρτήµατος της ΚΥΑ 146163/2012.
9.

Ο

ανάδοχος

κατά

την

παραλαβή

των

επικινδύνων

αποβλήτων από την υγειονοµική µονάδα θα διεξάγει έλεγχο
µε κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για

ραδιενεργά υλικά.

Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που
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βρεθεί χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός
των προβλεπόµενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου > 3 Χ
ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαµβάνεται
και

επιστρέφεται

στην

Επίσης να εφαρµόζονται τα

υγειονοµική

οριζόµενα από

µονάδα.

την

ΕΕΑΕ και

για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
(ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
1.

Η

µονάδα

επεξεργασίας

τα

απαραίτητα

πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και

ασφαλούς

λειτουργίας,

να

διαθέτει

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για την

εφαρµογή της µεθόδου απαραίτητες προϋποθέσεις για τον
φορέα

διαχείρισης

θεωρούνται

όσα

αναφέρονται

στο

παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 146163/3-5-2012. ΦΕΚ 1537/8-52012.
Το
προσωπικό

του

αναδόχου

επεξεργασίας

να

εξειδικευµένο

και

πιστοποιητικά

είναι
να

που

που

λειτουργεί

κατάλληλα

διαθέτει

τις

χορηγεί

το

τη

µονάδα

εκπαιδευµένο

και

απαραίτητες

άδειες

και

ελληνικό κράτος στις

περιπτώσεις αυτές.
2.

Οι

διαδικασίες

αποστείρωσης

προβλεπόµενα στο

να

ακολουθούν

τα

πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00

(ο

ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ).
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιεί επαρκή τεµαχισµό
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ΠΡΙΝ την αποστείρωση και στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει αυτή,
ώστε τα ΕΑΑΜ να µην είναι αναγνωρίσιµα γεγονός που
συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης, αλλά
και στη µείωση του όγκου τους. Να τεµαχίζει τα απόβλητα
στον

ίδιο

χώρο

που

γίνεται η αποστείρωση, ώστε να µην είναι αναγνωρίσιµα και
οι διαστάσεις τους να µην υπερβαίνουν τα 2 cm.
4.

Η

κατεργασία

των

αποβλήτων

να

γίνεται

σε

τέτοιες

συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο χρονικό
διάστηµα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα της
µεθόδου (τελικό µικροβιακό φορτίο παρεµφερές µε αυτό
των οικιακών αποβλήτων).
5. Τα όποια εκπεµπόµενα αέρια και
προκύπτουν, κατά τη
αποµακρύνονται

ή

παραγόµενα υγρά, αν

διαδικασία της
να

αποστείρωσης, να

υποβάλλονται

σε

κατάλληλη

επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δηµόσια
υγεία και το περιβάλλον.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο
για

την

αποτελεσµατικότητα

της

αποστείρωσης.

Η

δειγµατοληψία και ο έλεγχος για την αποτελεσµατικότητα της
αποστείρωσης

θα

γίνονται

από

εξειδικευµένο

και

διαπιστευµένο εργαστήριο. Το πρότυπο ελέγχου που θα
ακολουθείται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138.01
7. Η µονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήµατα
µέτρησης

και

θερµόµετρα,

ελέγχου

όλων

των

λειτουργιών

(π.χ.

µανόµετρα κ.α.), για την συνεχή καταγραφή
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της θερµοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των
παραµέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης.
8. Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να

διαθέτουν

ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα
βρίσκονται

εντός

κατάλληλα

διαµορφωµένου

κτιριακού

χώρου.
9.

Να

γίνεται

απολύµανση

των

µέσων

µε

τα

οποία

µεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων
αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99
και ΕΛΟΤ εν 1276-98.
10. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα
πρέπει να εφαρµόζει συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας,
το

οποίο

συσκευασίας,

θα

αναφέρει

χρόνος

θερµοκρασία,

παραµονής

στη

πίεση,

τύπο

θερµοκρασία

αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε
υγρασία, µέγιστο φορτίο που µπορεί ανά κύκλο εργασίας να
δεχτεί ο συγκεκριµένος εξοπλισµός.
11. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα
πρέπει να εφαρµόζει έλεγχο και ηµερήσια καταγραφή σε
κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των
αποβλήτων

προς

επεξεργασία,

των

διαγραµµάτων

θερµοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραµονής τους στη
µέγιστη θερµοκρασία επεξεργασίας.
12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα
πρέπει να πραγµατοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερµοµέτρων,
µανοµέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισµού.
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13. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα
πρέπει

να

εφαρµόζει

(κατηγοριοποίηση,

το

πρότυπο

ικανότητα

ΕΛΟΤ

ΕΝ

12347-97

καθαρισµού,

ικανότητα

αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).
14. Ο

ανάδοχος

να συνεργάζεται µε

τον υπεύθυνο

της

Υγειονοµικής Μονάδας για την εις τετραπλούν συµπλήρωση
του Εντύπου Εγγράφου Αναγνώρισης των ΕΑΥΜ, σύµφωνα µε
την Παραγρ. 6.2, Κεφάλαιο 6 του Παραρτήµατος της ΚΥΑ
146163/2012)

του

οποίου

και

κρατάει

αρχείο

µαζί µε τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις
αναλύσεις και µετρήσεις των διενεργούµενων ελέγχων, της
επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10
έτη.
15.

Η

αποτελεσµατικότητα

της

εγκατάστασης

και

της

διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της τακτικής
διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύονται µε δειγµατοληψίες
και

έλεγχο.

Η

δειγµατοληψία

αποτελεσµατικότητα

της

και

ο

αποστείρωσης

έλεγχος
θα

για

την

γίνονται

από

εξειδικευµένο και διαπιστευµένο εργαστήριο. Το πρότυπο
ελέγχου

που

θα

ακολουθείται

είναι

το

ΕΛΟΤ

ΕΝ

ISO

11138.01. Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσµατική ο
ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου
επιτευχθεί η αποτελεσµατική επεξεργασία των αποβλήτων.
Οι προαναφερόµενοι

έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται

υπό την εποπτεία του υγειονοµικού υπευθύνου της Υ.Μ. και
σε περίπτωση που πρόκειται για εγκαταστάσεις εκτός της
ΥΜ, υπό την εποπτεία του

τεχνικού υπευθύνου. Στη
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δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να στέλνουν στην ΥΜ ανά
τακτά χρονικά

διαστήµατα αντίγραφα

των

καταγραφών

όλων των µετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και
προέρχονται από τη συγκεκριµένη ΥΜ. Η Υ.Μ µπορεί να
διεξάγει

απροειδοποίητους

εγκατάσταση
προκειµένου

ελέγχους

επεξεργασίας
να

των

διαπιστώσει

την

επί

τόπου

στην

αποβλήτων

της,

ορθή

τήρηση

της

διαχείρισης των ΕΑΑΜ.
16. Ο ανάδοχος

οφείλει να τηρεί

λειτουργίας και ελέγχου
οποία

καταρτίζουν

καταγράφονται
εγκατάστασης

της

βιβλία

καθηµερινής

εγκατάστασης,

ετήσια

έκθεση.

µε βάση τα
Οι

µετρήσεις

στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της
θεωρηµένο

από

της

αρµόδια

Υπηρεσία

Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας.
17. Ο ανάδοχος να
αποστείρωση

ζυγίζει και να

ποσότητα

καταγράφει την προς

Επικινδύνων

Αποβλήτων

Αµιγώς

Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) παρουσία Επιτροπής της Υγειονοµικής
Μονάδας.
Επιπλέον

να

αποδεικνύει

θερµοµέτρων,

τον

µανοµέτρων

και

ετήσιο
λοιπού

έλεγχο

των

καταγραφικού

εξοπλισµού του.
18.

Στη

εγκατάσταση

θα

πρέπει

να

υπάρχει

πρόβλεψη

προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΑΜ µέχρι τρείς (3) ηµέρες
σε θερµοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω
λειτουργικών
αποτέφρωσης

αναγκών,

είτε

λόγο

βλάβης

ή

της

µονάδας

αποστείρωσης

είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.
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19.

Τα

αποστειρωµένα

προσωπικό
κίτρινου

του

ΕΑΑΜ

να

αναδόχου,

χρώµατος,

που

τοποθετούνται

σε

ανθεκτικούς

προµηθεύεται

ο

από

το

υποδοχείς

ίδιος, στους

οποίους αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», η
ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η
ονοµασία

της

αποστείρωσης

Υγειονοµικής
(αρθρ.

Μονάδας

4.3.3,

και

Παράρτ.

η
1

ηµεροµηνία
της

ΚΥΑ

146163/2012.
20. Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-µεταφορά-τυχόν
προσωρινή αποθήκευση

των

Επικινδύνων Αποβλήτων

Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), που προορίζονται για ή
έχουν

υποστεί

αποστείρωση,

άδεια

από

το

Γενικό

Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση
της αρµόδιας ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.

και σύµφωνη

γνώµη της

∆/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η µεταφορά
γίνεται

εντός

της

Περιφέρειας.

Σε

περίπτωση

που

η

µεταφορά γίνεται σε περισσότερες από µια Περιφέρειες, η
άδεια χορηγείται

µε Κοινή

Περιβάλλοντος, Ενέργειας
Υγείας και

Απόφαση

των

Υπουργών

και Κλιµατικής Αλλαγής

και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

21. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί
µε µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση µέρους του έργου
της

µεταφοράς

των

αποβλήτων,

τότε

απαιτείται

να

κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης.
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

1.

Η

µονάδα

επεξεργασίας

πιστοποιητικά
λειτουργίας,

και

άδειες

να

διαθέτει

τα

καταλληλότητας

απαραίτητα

και

ασφαλούς

(σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012) από το

Γενικό

Γραµµατέα

(π.χ. έγκριση

της

Περιφέρειας

περιβαλλοντικών όρων) και τις αρµόδιες

υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται.
Το προσωπικό
επεξεργασίας

του αναδόχου που λειτουργεί τη µονάδα
να

είναι

κατάλληλα

εκπαιδευµένο

και

εξειδικευµένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και
πιστοποιητικά

που χορηγεί το ελληνικό

κράτος στις

περιπτώσεις αυτές.
2. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αποτέφρωσης, ο ανάδοχος
θα πρέπει να τηρεί τα προβλεπόµενα

µέτρα, όρους και

περιορισµούς, οριακές τιµές εκποµπών

για την πρόληψη

ρύπανσης του
επικίνδυνων

περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των
αποβλήτων

σύµφωνα

µε

την

οδηγία

2000/76/ΕΚ της Ε.Ε. για «την αποτέφρωση των αποβλήτων»
ή την Ελληνική Νοµοθεσία εφόσον αυτή είναι αυστηρότερη.
3. Η µονάδα αποτέφρωσης να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο
ώστε η θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη
διεργασία να αυξάνεται, µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο
και ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες στους 850οC,
µετρούµενη

στο

εσωτερικό

τοίχωµα

ή

σε

άλλο

αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης όπως ορίζεται
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στην άδεια

λειτουργίας της

εγκατάστασης

για

τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται

δύο

ΕΙΑ που

περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχων οργανικών ενώσεων,
εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να αυξάνεται
στους 1100οC, επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
4. Η µονάδα αποτέφρωσης να είναι εφοδιασµένη µε

ένα

τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που

πρέπει να τίθεται

αυτόµατα

θερµοκρασία

σε

λειτουργία

µόλις

η

των

καυσαερίων πέσει κάτω από τους 850οC ή τους 1100οC κατά
περίπτωση. Οι θερµοκρασίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται
καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων καύσης και για όσο χρόνο
υπάρχουν

ακόµη

στο

θάλαµο

καύσης

ΕΥΑΜ

µη

αποτεφρωµένα.

5. Το σύστηµα

τροφοδοσίας

να είναι κατασκευασµένο κατά

τρόπο ώστε να απολυµαίνεται εύκολα, να εµποδίζεται η
χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης και να παρεµποδίζεται
η παραµόρφωση των δοχείων

αποβλήτων

χρησιµοποιούνται

εισόδου τους στο θάλαµο

- προ της

- όπου αυτά

καύσης.
6.

Οι

θάλαµοι

καύσης

πρέπει

να

διαθέτουν

επαρκή

χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον µε το
1/10 της ωριαίας δυναµικότητας της εγκατάστασης.
7.

Η

µονάδα

αποτέφρωσης

πρέπει

να

είναι

υποχρεωτικά

σταθερή.
8. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος
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να εφαρµόζει συγκεκριµένο διάγραµµα λειτουργίας το οποίο
θα αναφέρει θερµοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραµονής
των

δηµιουργουµένων

απαερίων

στην

παραπάνω

θερµοκρασία αποτέφρωσης, αποδεκτή συσκευασία, αποδεκτή
περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, µέγιστο φορτίο
που µπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί προς επεξεργασία
ο συγκεκριµένος εξοπλισµός.
9. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υποχρεωµένος
να

εφαρµόζει

θερµοκρασίας

έλεγχο
των

και

απαερίων

συνεχή
στο

καταγραφή

θάλαµο

της

καύσης

και

εγκατάστασης

είναι

µετάκαυσης του αποτεφρωτήρα.
10.

Ο

φορέας

λειτουργίας

της

υποχρεωµένος να εφαρµόζει

ηµερήσια καταγραφή των

αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν.
11.

Ο

φορέας

υποχρεωµένος
θερµοµέτρων,

λειτουργίας
να

της

πραγµατοποιεί

µανοµέτρων

και

εγκατάστασης
ετήσιο
λοιπού

έλεγχο

είναι
των

καταγραφικού

εξοπλισµού.
12.

Ο

φορέας

λειτουργίας

της

εγκατάστασης

είναι

υποχρεωµένος να διαθέτει σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων
αναγκών.
13. Στη

εγκατάσταση θα πρέπει να

προσωρινής

αποθήκευσης

των

υπάρχει
προς

πρόβλεψη
αποτέφρωση

αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 µέρες σε θερµοκρασία≤5οC
σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε
λόγο βλάβης

της µονάδας αποτέφρωσης,

είτε λόγω
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αναγκαίων έργων συντήρησης.
14.

Ο

ανάδοχος

οφείλει

να

τηρεί

βιβλία

καθηµερινής

λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, µε βάση τα οποία
καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι µετρήσεις καταγράφονται στο
βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρηµένο
από της αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
15. Τα

λεπτοµερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης,

συµπεριλαµβανοµένων

και

όλων

των

στοιχείων

των

αναλύσεων και µετρήσεων των διενεργουµένων ελέγχων,
της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και
τα συνοδευτικά των

φορτίων έγγραφα,

τουλάχιστον για

έτη

10

στα

φυλάσσονται

γραφεία

του χώρου

εγκατάστασης. Αντίγραφο του συνοδευτικού Εντύπου
Αναγνώρισης

παραδίδει ο ανάδοχος

στην

εγκατάσταση

επεξεργασίας των ΕΑΑΜ καθώς και στο φορέα υποδοχής
για

τελική

διάθεση των

υπολειµµάτων

καύσης των

επεξεργασµένων ΕΑΑΜ µε αποτέφρωση (ΧΥΤΑ η ΧΥΤΕΑ).
Αντίγραφο του Εντύπου παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα
επεξεργασίας

όπου

οδηγούνται

τα

απόβλητα

για

αποτέφρωση, έτσι ώστε να µπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ.,
βεβαίωση

παραλαβής

επεξεργασία µετά την

της

εκάστοτε

αποτέφρωση, ως

ποσότητας

προς

επίσης σχετικό

έντυπο του τελικού προϊόντος (βεβαίωση τελικής διάθεσης
υπολειµµάτων καύσης - ΚΥΑ 146163/2012).

ΑΡΘΡΟ 31 : Πίνακας Συµµόρφωσης
Ο Πίνακας Συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε
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την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω
επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος
να ακολουθήσει:
1. Στη

Στήλη

αναλυτικά

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
οι

αντίστοιχοι

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ»,
τεχνικοί

όροι,

περιγράφονται
υποχρεώσεις

ή

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ»,
σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συµπληρωθεί ένας αριθµός που σηµαίνει
υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται
συµµόρφωση προς αυτόν, θεωρούµενο ως απαράβατο όρο
σύµφωνα µε την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σηµειώνεται η απάντηση
του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή
ένα

αριθµητικό

µέγεθος

που

δηλώνει

την

ποσότητα

του

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής
και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή
σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει
αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του
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υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνονται στοιχεία του Πίνακα
Συµµόρφωσης.
Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των
περιεχόµενων της.
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των
παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4,
κ.λ.π.).
Αντίστοιχα

στο

τεχνικό

φυλλάδιο

ή

στην

αναφορά

θα

υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα
σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα

Συµµόρφωσης,

στην

οποία

καταγράφεται

η

ζητούµενη

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Υπόδειγµα Πίνακα Συµµόρφωσης
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
.............................................................................................
Κατάστηµα
.............................................................................................
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης : .....................
ΕΥΡΩ: .....................
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την
οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:....
€ ....................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της
παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ
εταιρείας ∆/νση

(ολογράφως και αριθµητικώς) υπέρ της

……δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο

διαγωνισµό της για την προµήθεια ….σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ
∆/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον
ανωτέρω

διαγωνισµό

απορρέουσες

υποχρεώσεις

της

εν

λόγω

εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσού τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε
µόνη την δήλωση σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από τους µέρους
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
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απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από
απλό έγγραφο της Υπηρεσία σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την…..
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών
που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2013 - ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
.............................................................................................
Κατάστηµα :
.............................................................................................
(∆/νση οδός αριθµός Τ.Κ. FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης: .................
ΕΥΡΩ:................
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την
οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ: ....................

€ ................

Σας γνωρίζουµε µε αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουµε
την εγγύηση µας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και παραιτούµαστε
από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας
∆/νση

, και µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (ολογράφως

και

αριθµητικώς), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύηση µας για
την καλή εκτέλεση της σύµβασης υπ’ αριθµ

για

Το παραπάνω

ποσό το κρατάµε στη διάθεση σας και θα σας το καταβάλλουµε,
ολόκληρο ή µέρος του, χωρίς αντίρρηση σε περίπτωση µερικής ή
ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες

από

την

σχετική

έγγραφη

ειδοποίηση

σας

και την

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι την .....................................
(ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και µέχρι τότε θα πρέπει να µας
κοινοποιηθεί νοµότυπα η αξίωση σας, µετά δε την πάροδο της

ηµεροµηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως µη υφιστάµενη και
ανίσχυρη και δε µπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καµία
αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν µας επιστραφεί ή όχι το σώµα της
Εγγυητικής Επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών
που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο κατά δύο (2) µήνες ή και µεγαλύτερος, εφόσον
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.∆. 118/2007).

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12.2 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)
(Ετήσιου προϋπολογισµού δαπάνης: 12.044,54 €,
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργούσα και συσταλείσα σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία περί προµηθειών του ∆ηµοσίου.

Προκηρύσσει
∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κατάθεση γραπτών σφραγισµένων
προσφορών, την 11/11/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 για
την Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συλλογής,
µεταφοράς και διαχείρισης των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων
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(ΜΕΑ) και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ευθύνης του
(ΒΑΜΟΥ,

ΚΙΣΣΑΜΟΥ,

ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ)

και

των

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΩΝ ευθύνης του (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΑΡΩΝΙΟΥ,
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ) για ένα (1) έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή.
Σηµείωση: Αφορά µόνο τα ΑΕΑ που δύνανται να οδηγηθούν προς
αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

α) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές και εταιρείες που διαθέτουν µία
από τις άδειες (είτε αυτή της συλλογής – µεταφοράς, είτε αυτή της
επεξεργασίας), εφόσον διαθέτουν σύµβαση µε άλλη εταιρεία η
οποία διαθέτει την έτερη άδεια.

β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών, που τουλάχιστον ένα από τα
µέλη της Κ/ξιας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια συλλογής,
µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ και τουλάχιστον ένα από τα µέλη της
Κ/ξιας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΜΕΑ και
ΑΕΑ. (Το µέλος που διαθέτει την άδεια µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ και
το µέλος που διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ δύναται
να είναι το ίδιο).

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την
ολοκλήρωση (σε τόπο, ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους
διαγωνιζόµενους) των κάτωθι διαδικασιών:

1)

Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής

2)

Τεχνική αξιολόγηση.

Οι προαναφερόµενες διαδικασίες, επικυρώνονται µε την σύνταξη
σχετικών πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
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διαγωνισµού και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε στάδιο σύνταξης του κάθε πρακτικού,
τα αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται στους συµµετέχοντες.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙ∆ΟΣ
∆ηµόσιος Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει το έργο συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης των µικτών
επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΑΕΑ) µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
ΜΕΡΟΥΣ Β' της παρούσας.
Σηµείωση: Αφορά µόνο τα ΑΕΑ που δύνανται να οδηγηθούν προς
αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ετήσιος προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των:
δώδεκα χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων
λεπτών (12.044,54 €),συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, µε
αναφορά σε συγκεκριµένο Κ.Α.Ε. (Κωδικός Αριθµός Είδους).

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διαχείριση των µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)και Άλλων
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β' της παρούσας προκήρυξης.
Σηµείωση: Αφορά µόνο τα ΑΕΑ που δύνανται να οδηγηθούν προς
αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας έχει σταλεί:

●

Για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

●

Για δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο στις Εφηµερίδες:

1.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

2.

ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

3.

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

4.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

● Για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

●

Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:

1.

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

●

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο

διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί
σύµβαση. Η σύµβαση αυτή θα έχει ετήσια διάρκεια µε
δυνατότητα

της

Αναθέτουσας

Αρχής να

την

παρατείνει

µονοµερώς για τρεις (3) µήνες, µόνον µετά από γραπτή
συναίνεση του αναδόχου.

84

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το

σχετικό

παράβολο

αξίας

20

ΕΥΡΩ

από

το

Ταµείο

του

Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο
πληρώθηκε)

προσκοµίζεται

υποχρεωτικά

στο

φάκελο

των

δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.

Γενικές διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό
δίνονται επίσης από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται µέχρι
την

προηγουµένη

εργάσιµη

της

ηµέρας

διενέργειας

του

διαγωνισµού.
∆ιευκρινίσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες δίδονται από την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, µετά από σχετικό γραπτό αίτηµα των
ενδιαφεροµένων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα
έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.
2 περ. α του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός
έξι

(6)

ηµερών

πριν

από

την

ηµεροµηνία

υποβολής

των

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης
δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση
επείγοντος, η προθεσµία αυτή συντέµνεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.

ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 11η /11/2014, ηµέρα Τρίτη και
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ώρα 10.00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού που έχει συσταθεί ειδικά για
τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι

υποψήφιοι,

που

υπέβαλαν προσφορά παρευρίσκονται στη

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των
υπολοίπων

προσφορών

των

υποψηφίων

που

υποβλήθηκαν.

Συγκεκριµένα έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση του περιεχοµένου
των φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, Π∆ 118/2007) και
της τεχνικής προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρου 6, παρ 2, Π∆
118/2007)
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης,
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η
πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά άρθρου 6, παρ.2 Π∆
118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή σε ηµεροµηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί µε σχετική ανακοίνωση, σε αυτούς που
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης.

ΑΡΘΡΟ

10:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

&

ΤΟΠΟΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2, Π∆ 118/2007)
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς κατακύρωση
διαγωνιζόµενο

όπως

εντός

προθεσµίας

είκοσι

(20)

ηµερών,

υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 που Π∆
118/2007.

Η

Επιτροπή

του

διαγωνισµού

θα

προβεί

στην

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, σε ηµεροµηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί προς τους συµµετέχοντες µε σχετική
ανακοίνωση της.

ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισµός διέπεται κύρια από :

•

Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών"(ΦΕΚ Α' 64/16-3-2007).

•

Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το
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Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,
όπως

αναµορφώθηκε

και

τροποποιήθηκε

µε

τον

3846/2010,

3867/2010, 3868/2010.
Το

•

Π.∆.

118/2007

«Κανονισµός

Προµηθειών

∆ηµοσίου

(Κ.Π.∆.)» (ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007) συµπληρωµατικά στις διατάξεις
του Π∆ 60/2007.
Το Ν. 2955/2001 άρθρο 4, παρ 3, περί προµηθειών των

•

νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας.

• Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/8-5-2012/Β)«Μέτρα και όροι
για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων».

• Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. οικ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο του
ΥΠΕΚΑ.
•
Το

Ν.3886/2010

(ΦΕΚ

Α΄173/30.09.2010),

ο

οποίος

αναφέρεται στη «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων».

• Το Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του Ν 3310/2005 Μέτρα για
τη διασφάλιση της διαφάνειας» (ΦΕΚ Α' 279/2005).

•

Την υπ’ αρίθµ. 17691/22-09-2014 Πράξη του ∆ιοικητή

της

Αναθέτουσας Αρχής, για την έγκριση διενέργειας του παρόντα
διαγωνισµού.

•

Στην παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή και τα δύο διατάγµατα
Π.∆.

118/07

και

Π.∆.

60/07

ανάλογα

µε

το

ποσό

του

προϋπολογισµού, µικρότερο των 200.000 € και µεγαλύτερο του ιδίου
ποσού

αντίστοιχα.

Τα

προαναφερόµενα

Π.∆.,

λειτουργούν

συµπληρωµατικά στην παρούσα διακήρυξη.

•

Το Ν.4250/2014 (εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 αυτού στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών
και έργων).
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ΑΡΘΡΟ 12: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.

Άρθρο 13: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την
προσφορά τους, επί ποινή απορρίψεως, και µε τη σειρά που
αναφέρονται

παρακάτω

τα

εξής

δικαιολογητικά.

Κάθε

δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον
Αύξοντα Αριθµό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο:

Α. Έλληνες πολίτες
13.1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια
αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
13.2 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
13.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:.
13.4 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.
13.5 Να

δηλώνεται

ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της

προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση :
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= 13.5.1 για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43
του Π.∆.60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

● συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

● δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25. 6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ

του

Συµβουλίου

(EE

L

358

της

31.12.1998, σελ. 2).

● απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την

προστασία

των

οικονοµικών

συµφερόντων

των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995, σελ.48).

● νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται

στο

Συµβουλίου,

άρθρο
της

1

10ης

της

οδηγίας

Ιουνίου

1991,

91/308/
για

την

EOK

του

πρόληψη

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε
µε το Ν. 3424/2005 (Α΄305).
= 13.5.2 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
= 13.5.3 για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

13.6 Να

δηλώνεται

ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της
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προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
= 13.6.1 σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του
εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.

13.7 Να

δηλώνεται

ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της

προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
= 13.7.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη
κατάσταση

που

προκύπτει

από

παρόµοια

διαδικασία,

που

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.

13.8 Να

δηλώνεται

ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της

προσφοράς τους ότι είναι:
= 13.8.1 ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού.
=

13.8.2

φορολογικά

ενήµεροι

ως

προς

τις

φορολογικές

υποχρεώσεις.

13.9 Να

δηλώνεται

ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της

προσφοράς και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ότι
είναι

εγγεγραµµένοι

στο

οικείο

επιµελητήριο

και

το

ειδικό

επάγγελµα τους.
91

13.10

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή
ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό
από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

13.11

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος

από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου.

13.12

Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την

προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12
της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας.

13.13

Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του

Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις,

η

τελευταία

περίπτωση

για

αλλοδαπά

νοµικά

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης

κοινής

ή

ειδικής

εκκαθάρισης

των

ανωτέρω
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νοµοθετηµάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία
περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

13.14

Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς

περιορισµούς.

13.15

Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς

δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το
Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
είναι αληθή και ακριβή.

13.16

Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

13.17

Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής

επιστολής και το πιστωτικό ίδρυµα έκδοσης αυτής.

13.18

Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε

τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

13.19

Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει

το σύνολο της δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας.

13.20

Να

αποζηµίωσης

δηλώνεται
του

ότι

σχετικά

παραιτείται
µε

από

οποιαδήποτε

κάθε

δικαίωµα

απόφαση

του

Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του παρόντος
διαγωνισµού.
13.21

Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο
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πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
Αντίγραφα

13.22

ή

αποσπάσµατα

ισολογισµών

των

τριών

τελευταίων ετών ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι
µικρότερο των 3 ετών. Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας εταιρείας
εντός

της

χρήσης

που

πραγµατοποιείται

ο

διαγωνισµός,

προσκοµίζονται οικονοµικά στοιχεία αυτής της περιόδου. Στην
προηγούµενη περίπτωση πρέπει να προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο
από την ∆ΟΥ, που ανήκει η έδρα της εταιρείας, από το οποίο να
προκύπτει η ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας.
13.23

Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της

επιχείρησης.

Β. Αλλοδαποί

1. Για
επιστολή

τη

συµµετοχή

συµµετοχής

στο

(2%

διαγωνισµό
της

απαιτείται

συνολικώς

εγγυητική

προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον ενός µηνός µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, απολύτως σύµφωνης µε το
υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα
ανωτέρω,

εγγύηση,

απορρίπτονται

ως

απαράδεκτες

και

δεν

λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
ενώ στου λοιπούς συµµετέχοντες µέσα σε τεσσέρις (4) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.

1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει.
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3.

Εφόσον

οι

προµηθευτές

συµµετέχουν

στους

διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

4.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του

άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο
συµµετέχουν οι προσφέροντες.
Να

δηλώνεται

ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

της

προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη απόφαση:
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ

του

Συµβουλίου

(EEL

358

της

31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την

προστασία

των

οικονοµικών

συµφερόντων

των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ.
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Οδηγίας,

η

2001/97/ΕΚ

οποία

του

τροποποιήθηκε

Ευρωπαϊκού

από

Κοινοβουλίου

την

Οδηγία

και

του

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε
µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
για

κάποιο

από

τα

αδικήµατα της

απάτης,

υπεξαίρεσης,

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας
χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.

4.1

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄
της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.

4.2

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου
43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
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4.3

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς τους ότι είναι: ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις

τους,

που

αφορούν

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
4.4

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς
επιµελητήριο

τους
και

ότι
το

είναι
ειδικό

εγγεγραµµένοι
επάγγελµά

στο

τους

κατά

οικείο
την

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

4.5

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της

προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από
τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν
τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.

4.6

Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την

προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά
το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.
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4.7

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται η
χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το
άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.

4.8

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται
ότι:
Αποδέχεται

ανεπιφύλακτα

τους

όρους

της

παρούσας

προκήρυξης.
Η

προσφορά

συντάχθηκε

σύµφωνα

µε

τους

όρους

της

παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Η

υποβαλλόµενη

προµήθειας

ή

προσφορά

ορισµένα

µόνο

καλύπτει
από

τα

το

σύνολο

ζητούµενα

της
είδη,

διευκρινίζεται, στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά
είδος.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του
σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.

5.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη

σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, κατά το
στάδιο της συµµετοχής, σχετικά µε την φερεγγυότητα, την
επαγγελµατική

δραστηριότητα,

την

χρηµατοπιστωτική

και

οικονοµική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου
προµηθευτή, ήτοι:
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5.1 Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8
του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.

5.2 Αντίγραφα

ή

αποσπάσµατα

ισολογισµών

των

τριών

τελευταίων ετών ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό
είναι µικρότερο των 3 ετών. Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας
εταιρείας

εντός

της

χρήσης

που

πραγµατοποιείται

ο

διαγωνισµός προσκοµίζονται οικονοµικά στοιχεία αυτής της
περιόδου.

Στην

προηγούµενη

περίπτωση

πρέπει

να

προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο από την ∆ΟΥ, που ανήκει η
έδρα της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η ηµεροµηνία
έναρξης της δραστηριότητας.

5.3 Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης.

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων
Α.

Έλληνες

∆ιευκρινίζεται

πολίτες
ότι

οι

και

Β.

Αλλοδαποί,

απαιτούµενες

κατά

αντιστοίχως.
τα

ανωτέρω

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο
ή από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις
Α.Ε.

2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την
απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης
παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα:
99

2Α.

Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου
Εταιρείας

(Α.Ε.)

ή

Εταιρείας

Περιορισµένης

Ευθύνης

(Ε.Π.Ε.):

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των
τροποποιήσεων

• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την
αρµόδια αρχή.

• Βεβαίωση

της

αρµόδιας

κατά

περίπτωση

διοικητικής

ή

δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν
µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής
εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.

• Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια
αρχή

2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά
έγγραφα

και

πιστοποιητικά

µε

αυτά

που

αναφέρονται

ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και
από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και
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στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε
περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό,
και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.

∆. Συνεταιρισµοί
Κατά

περίπτωση,

τα

δικαιολογητικά

που

προβλέπονται

αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
το

προσκοµιζόµενο

απόσπασµα

ποινικού

µητρώου

ή

ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του
συνεταιρισµού

και

οι

απαιτούµενες

κατά

τα

ανωτέρω

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε
προµηθευτή, που συµµετέχει στην ένωση.
Επισηµαίνεται

ότι

οι

Υποψήφιοι

Ανάδοχοι

δεν

έχουν

δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της,
µετά την κατάθεσή

της. Ο

όρος

αυτός

καλύπτει τις

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Σε περίπτωση
που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, τότε στα µέλη της
ένωσης δύναται να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός
αποκλεισµός από το σύνολο των προµηθειών των φορέων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.
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∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους
συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού
που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς,

ο

εκπρόσωπος

της

ένωσης

έναντι

της

Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον
αναπληρώνει.

Η

µη

έγκαιρη

και

προσήκουσα

υποβολή

των

ανωτέρω

δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από
τον διαγωνισµό.

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.

ΣΤ. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών
α. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄
30/2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων
εταιριών που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, αυτοτελώς ή
σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης
νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον
µέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε
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ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις
εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε
περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής
µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν
εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές
τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου
φυσικού προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για
την κατά τα ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι
εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη εταιρία (ή η τυχόν
άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει
στην Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της:

i)

Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε

τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο
προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της,
είναι ονοµαστικές.

ii)

Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της

Εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρίας.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ.α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις
αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή
µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το
σύνολο

της

δραστηριότητάς

τους

ή

για

συγκεκριµένη

δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο
σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση,
ισχύουν τα εξής:

i)

Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των
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µετοχών των αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά το δίκαιο της
χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική
βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση
του νοµίµου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.

ii)

Στην

περίπτωση

που

δεν

επιβάλλεται

υποχρέωση

ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία υποχρεούται να
προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της,
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή
δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.

iii)

Σε

περίπτωση

κατάσταση

που

µετόχων,

η

εταιρία

υποχρεούται

δεν
να

τηρεί

ενηµερωµένη

προσκοµίσει

σχετική

κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρία.

Σε

αντίθετη

περίπτωση,

η

εταιρία

οφείλει

να

αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να
υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της,
διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει
έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα
διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την
έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή
για συγκεκριµένη δραστηριότητα η ονοµαστικοποίηση των µετοχών
τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να
υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:

i)

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους
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της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές
της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.

ii)

Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της

εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων
κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της.

iii)

Κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει

η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της
εταιρίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα,
από την ανακηρυχθείσα προµηθεύτρια εταιρία, πριν από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να
προκύπτει

ονοµαστικοποίηση

µέχρι

φυσικού

προσώπου

των

µετοχών της προµηθεύτριας εταιρίας. Όλα τα παραπάνω έγγραφα
πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του
κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό,
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν
προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για
συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών
τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να
προσκοµίσουν µε την προσφορά τους:

i)

Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της

ανωτέρω περ. γ΄.

ii)

Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή
δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα
στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.
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iii)

Σε

περίπτωση

κατάσταση

µετόχων,

που

η

εταιρία

υποχρεούται

να

δεν

τηρεί

ενηµερωµένη

προσκοµίσει,

κατά

τα

προβλεπόµενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ΄, σχετική
κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%)
των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι,
η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την
κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να
αποδείξει

τη

δυνατότητα

της

εταιρίας

να

υποβάλλει

την

προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες
σε βάρος της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την
κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως
να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ.
5 του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένο ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα
Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο
διαγωνισµό
οποιασδήποτε

εταιρίες,
άλλης

κοινοπραξίες,
νοµικής

µορφής

ενώσεις

προσώπων

οντότητες,

έχουν

ή
την

υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές
δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005
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και του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένες ισχύουν.
θ. Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή
της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή
οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας στην οποία µετέχει
ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας,

εάν

στη

διαγωνιστική

διαδικασία

συµµετέχει

εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005.
Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Σε
περίπτωση

µη

υποβολής

των

αναφερόµενων

πιο

πάνω

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον

οι

υποψήφιοι

συµµετέχουν

στον

διαγωνισµό

µε

αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους
παραστατικό εκπροσώπησης. (άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ΄του Π.∆.
118/2007).

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης

Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:

(1)

Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην

Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα
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στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς
και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ κλπ) που
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

(2)

Να φέρουν την µονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της

προσφοράς. Ειδικότερα κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει
πίνακα περιεχοµένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει κάθε κεφάλαιο ή
τµήµα

της,

παράλληλα

σε
θα

συγκεκριµένες
παραπέµπει

σελίδες

στην

της

προσφοράς,

συγκεκριµένη

ενώ

παράγραφο

-

απαίτηση της διακήρυξης που σχετίζεται µε αυτό.

15.2 Τρόπος υποβολής - Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να
καταθέσουν

έγγραφη

επαρκώς

σφραγισµένη

προσφορά.

Οι

προσφορές αυτές, µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο
και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στις 10/11/2014 µέχρι την
∆ευτέρα, ηµέρα 14.00.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει την ευθύνη φύλαξης
των προσφορών σε κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να της
παραχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα.
Β)

Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία, δ/νση, τηλ, φαξ).

Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ε)

Τα

στοιχεία

της

αρµόδιας

υπηρεσίας

που

διενεργεί

το

διαγωνισµό.
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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, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής
διενέργειας

και

αξιολόγησης

του

διαγωνισµού.

Η

προσφορά

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη.
Ο κάθε υποψήφιος µε µόνη τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς.

ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε
δύο

(2)

αντίτυπα.

Το

ένα

αντίτυπο

φέρει

την

ένδειξη

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων
αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.

■

Στον σφραγισµένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς

τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία σε
τρείς

(3)

ξεχωριστούς

σφραγισµένους

φακέλους

επί

ποινή

απόρριψης της προσφοράς.
Στο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
τοποθετούνται

τα

δικαιολογητικά,

όπως

αυτά

λεπτοµερώς

αναφέρονται.
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■

Στο

φάκελο

τοποθετούνται

µε

τα

την

ένδειξη

«ΤΕΧΝΙΚΗ

τεχνικά

στοιχεία

της

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

προσφοράς

όπως

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Στον εν λόγω φάκελο
τοποθετείται

και

ο

Πίνακας

Συµµόρφωσης

σύµφωνα

µε

τα

προβλεπόµενα του άρθρου 31 της παρούσης.

■

Επίσης

στο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

φάκελο

µε

τοποθετούνται

την
τα

ένδειξη

οικονοµικά

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
στοιχεία

της

προσφοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα άρθρα της παρούσας.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα
τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να εξηγήσει
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην
κατηγορία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι σε ηµεροµηνία,
ώρα και τόπο που θα ορίσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρουσία
τουλάχιστον δύο (2) µελών της. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού
απορρήτου

χαρακτήρα

που

καλύπτει

αφορά
τεχνικά

µόνον
ή

την

εµπορικά

προστασία

του

ζητήµατα

της
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επιχείρησης του υποψηφίου. Για λόγους τήρησης της αρχής της
ίσης αντιµετώπισης των διαγωνιζόµενων δεν µπορεί να ανήκουν
στην κατηγορία αυτή πληροφορίες που σχετίζονται άµεσα µε τα
κριτήρια της αξιολόγησης της προσφοράς.

Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική
προσφορά και την οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον
κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Οι

συµµετέχοντες

στο

διαγωνισµό

πρέπει

υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική, όσο και
την οικονοµική προσφορά.

16.1 Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς
Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν το σύνολο των δηµοπρατούµενων
υπηρεσιών (του τµήµατος 12.2 της διακήρυξης) σύµφωνα µε τα
στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των Τεχνικών
Προδιαγραφών του Μέρους Β' και των Κριτηρίων Αποδοχής και
Αξιολόγησης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές
για µέρος µόνο των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών απορρίπτονται.

Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι
σαφείς. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω
αξιολόγηση.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν στην επιχείρηση
που δηλώνεται για την παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν
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στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.

16.2 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς
Κάθε οικονοµική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε:
τιµή ανά χιλιόγραµµο ( € / kg ) ΜΕΑ και ΑΕΑ (πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισµού.
*

Στην

τιµή

να

περιλαµβάνεται

το

κόστος

διάθεσης

των

απαραίτητων υλικών δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική
µεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ εκτός της Υ.Μ. (π.χ χαρτοκιβωτίων
τύπου

HOSPITAL

BOX),

εάν

χρησιµοποιηθούν

ή

άλλες

πιστοποιηµένες συσκευασίες.
Στην

τιµή

συµπεριλαµβάνονται

οι

κρατήσεις,

αλλά

δεν

περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
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.
Επίσης να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 52 Π.∆. 60/2007
για

ασυνήθιστα

χαµηλές

προσφορές

(άρθρο

55

οδηγίας

2004/18/ΕΚ).

ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
έναν χρόνο τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν την λήξη της,
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο
από την παρούσα προκήρυξη εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του Π∆ 118/2007. Προσφορά,
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που

ορίζει

χρόνο

ισχύος

µικρότερο

του

προβλεπόµενου,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ
Το τίµηµα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε τιµή ανά
χιλιόγραµµο ( € / kg ) ΜΕΑ και ΑΕΑ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)
επί

ποινή

προβλέπεται

αποκλεισµού,
στην

στον

παρούσα

τόπο

και

µε

προκήρυξη.

τον
Στην

τρόπο

που

τιµή

θα

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 23 %, για
παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα προκήρυξη.
Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό
12µηνο ισχύος της σύµβασης. Η τυχόν παράταση, συνεπάγεται την
δυνατότητα αύξησης του τιµήµατος, σύµφωνα µε τον τιµάριθµο
καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως δηµοσιεύεται στην
έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Στη συνέχεια (σύµβαση και πιθανή
παράταση) θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 17 του Π.∆. 118/2007 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 1α
& 1β. Η αναπροσαρµογή του τιµήµατος θα γίνεται άπαξ ετησίως.
Προκειµένου να γίνει αποδεκτή η παραπάνω αύξηση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται

να

προσκοµίσει

τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά,

προκειµένου να αποδείξει τα επίσηµα µεγέθη που χρησιµοποιεί
στους υπολογισµούς.
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ΑΡΘΡΟ 19: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή
διενέργειας

και

αξιολόγησης

προσφορών

του

διαγωνισµού,

παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους, αν
αυτοί το επιθυµούν.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται
στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγισθούν.
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19.2 ∆ιαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:

■

Αριθµείται,

φάκελος

που

µονογράφεται
περιέχει

και

τους

αποσφραγίζεται

υποφακέλους

ο

κυρίως

δικαιολογητικών

συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.

■

Αριθµούνται

και

µονογράφονται

οι

υποφάκελοι

δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.

■

Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής

και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά
φυλλάδια.

■
της

Μετά την έγκριση των πρακτικών από τα διοικητικά όργανα
Αναθέτουσας

Αρχής

και

την

γνωστοποίηση

στους

ενδιαφεροµένους, συνέρχεται η επιτροπή αξιολόγησης σε ώρα και
ηµέρα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να
αξιολογήσει τα τεχνικά δεδοµένα. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται για
το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.

■

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται

αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και
τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος
που περιέχει τις οικονοµικές προσφορές φυλάσσεται µε ευθύνη του
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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■

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγιστούν

µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων του
διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
συµµετέχοντες του διαγωνισµού µε έγγραφη ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και
λοιπών

στοιχείων

επιστρέφονται

µετά

αποδεκτές,
την

δεν

αποσφραγίζονται

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

αλλά
του

διαγωνισµού.

■

Ακολουθεί αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται

στη συνέχεια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού, συντάσσεται το πρακτικό και ακολουθεί σχετική
απόφαση των αρµοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής.

■

Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µονογράφονται ανά φύλλο
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.

■

Όσοι

δικαιούνται,

σύµφωνα

µε

τα

παραπάνω,

να

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των προσφορών των
υπολοίπων υποψηφίων, που συµµετείχαν στο διαγωνισµό όπως
επίσης και των τιµών (αναλύσεις των επιµέρους στοιχείων και των
συνολικών

οικονοµικών

προσφορών)

που

προσφέρθηκαν

στο

διαγωνισµό.
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ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

20.1 ∆ιαδικασία

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ακολουθεί η αξιολόγηση
τους σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:

1.

Προσφορές

που

απορρίπτονται

για

τυπικούς

λόγους,

αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα
τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται (µετά το πέρας του
διαγωνισµού) και δεν αποσφραγίζονται.

2.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από απόφαση
των αρµοδίων διοικητικών οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, µετά
από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής.
Ως

απαράδεκτες

απορρίπτονται,

παρουσιάζουν αποκλίσεις

από

τις

επίσης,

οι

τεχνικές

προσφορές
προδιαγραφές

που
της

διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την διακήρυξη, γίνεται
µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων οργάνου.

3.

Η επιτροπή αξιολόγησης µετά το πέρας της αξιολόγησης των

τεχνικών προσφορών συντάσσει πρακτικό που κοινοποιεί στο
σύνολο των διαγωνιζοµένων.

4.

Προσφορές

που

απορρίπτονται

κατά

το

στάδιο

της

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν συµµετέχουν στη φάση
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της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του
διαγωνισµού.

5.

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά

την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την
επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής από το ∆.Σ. της Υ.Μ. σε
ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

6.

Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή

διαγωνισµού και αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό (που κοινοποιεί
σε

όλους

τους

διαγωνιζόµενους),

στο

οποίο

αξιολογεί

τις

οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων και προσκαλεί τον
διαγωνιζόµενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να
υποβάλλει εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών σε σφραγισµένο φάκελο
τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 την
ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρει.

ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης ∆ιαγωνιζοµένων
Η αποδοχή των διαγωνιζοµένων στον παρόντα διαγωνισµό θα γίνει,
εφόσον και µόνο ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια
αποδοχής. ∆ηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά αντίγραφα των
κατωτέρω (υπάρχουν διευκρινήσεις στο δεύτερο
µέρος):

I)

Για τη µεταφορά µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και

Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), απαιτούνται να υποβληθούν
118

µε την προσφορά του συµµετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά
δικαιολογητικά

και

αφορούν

τον

νόµιµο

κάτοχο

της

άδειας

µεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ που θα υποβάλλει προσφορά µόνος
του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

α)

∆ιαπεριφερειακή

Άδεια

για

συλλογή

-

µεταφορά

µικτών

επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΑΕΑ), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012 άρθρο 10 παρ. Α2 και
παράρτηµα 1 αρθρο. 2.2(πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται
οι περιφέρειες µέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το
έργο).

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νοµίµου κατόχου της άδειας
µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να
εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ που παράγονται
από τις Υγειονοµικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή
σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το
απαιτούµενο εκπαιδευµένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της
µεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε
τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νοµίµου κατόχου της άδειας
µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο
κατ' ελάχιστον οχήµατα µεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως
κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < 8° C, δεν φέρουν
µηχανισµό συµπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή µεταφορά των ΜΕΑ
και ΑΕΑ, µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και
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διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και
των χειριστών.

δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτηµένης σταθερής µονάδας
επεξεργασίας µικτών επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ και ΑΕΑ ότι
δέχεται προς επεξεργασία τα ΜΕΑ και ΑΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής,
από την αδειοδοτηµένη εταιρεία µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ, µε
συνηµµένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Ε.Π.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής µονάδας
επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ σε ισχύ.

ε) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του νοµίµου κατόχου της άδειας
µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ µε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της
αστικής

ευθύνης

και

κάλυψης

ζηµιών

προς

τρίτους

και

το

περιβάλλον σε ισχύ.

στ) Σύµβαση του νοµίµου κατόχου της άδειας µεταφοράς ΜΕΑ και
ΑΕΑ µε πιστοποιηµένο Σύµβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 64834/
5491 / 2000 (ΦΕΚ 1350/B').

ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων που σαφώς να αναφέρεται η
χρήση τους για µεταφορά ιατρικών αποβλήτων, καθώς και τα
αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύµφωνα µε το (ΦΕΚ 948
Β/22-5-2008 και την απόφαση µε αριθµό πρωτ. Α3/28216/2567
από 21-5-2009).

η)

Πιστοποιητικό

επαγγελµατικής

κατάρτισης

κατά ADR, των

οδηγών που θα διενεργούν την µεταφορά των αποβλήτων, καθώς
και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών µε την εταιρεία
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(αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕ∆ και ΑΠ∆ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου).
Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης, απαιτείται η
προσκόµιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και

θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α'75),

όπως

εκάστοτε

ισχύει,

της

αδειοδοτηµένης

εταιρείας

µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ, µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα παρέχει
τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιηµένα κατά ADR και δύο
(2) οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR καθ΄όλη τη διάρκεια της
σύµβασης.

ι) Ο νόµιµος κάτοχος της άδειας συλλογής – µεταφοράς των ΜΕΑ
και ΑΕΑ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
και 14001:2004

για την συλλογή – µεταφορά µικτών επικίνδυνων

αποβλήτων ΜΕΑ και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).

κ)

Όλα

τα

ανωτέρω

έγγραφα

να

είναι

σύµφωνα

µε

τα

προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 146163/2012 µε τα παρατήµατα της
καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων, όπως ισχύουν σήµερα.

II) Για την επεξεργασία των µικτών επικίνδυνων αποβλήτων
ΜΕΑ και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), απαιτούνται να
υποβληθούν µε την προσφορά του συµµετέχοντα, οι κάτωθι άδειες
και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόµιµο κάτοχο της άδειας
επεξεργασίας των ΜΕΑ και ΑΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά µόνος
του ή συµµετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία
συλλογής – µεταφοράς που διαθέτει σύµβαση µε πιστοποιηµένη
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εταιρία επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ.

α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και όπως ισχύει
σήµερα.

β) Πλήρη τεχνικά στοιχεία µονάδας επεξεργασίας, δηλαδή:
∆ιάγραµµα λειτουργίας της µονάδας στο οποίο να αναφέρεται η
θερµοκρασία, η πίεση, ο τύπος συσκευασίας, ο χρόνος παραµονής
των

αποβλήτων

παραµονής

στη

των

επεξεργασίας

θερµοκρασία

απαερίων

(για

τις

επεξεργασίας,

αποτέφρωσης

µονάδες

στην

αποτέφρωσης),

ο

χρόνος

θερµοκρασία
η

αποδεκτή

περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το φορτίο ανά κύκλο
επεξεργασίας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα
επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι µε δική του
ευθύνη θα µεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή Χ
Υ Τ Ε Α ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι
σε κάθε περίπτωση, η µεταφορά και η τελική διάθεση των
επεξεργασµένων

ΜΕΑ

και

ΑΕΑ

θα

γίνεται

βάσει

της.

ΚΥΑ

146163/2012 όπως ισχύει σήµερα.

i)

Για τις µονάδες αποτέφρωσης επιπλέον να υποβληθεί:

Βεβαίωση του φορέα επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ µε αποτέφρωση για
την τελική διάθεση των υπολειµµάτων καύσης, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών ή των επικινδύνων
αποβλήτων (σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ) ανάλογα µε την επικινδυνότητα
τους.
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στ) Για τις µονάδες αποτέφρωσης ΜΕΑ και ΑΕΑ να κατατεθούν:

1) Τεχνικά

φυλλάδια

(prospectus)

του

εξοπλισµού

επεξεργασίας των αποβλήτων.

2) Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για την λειτουργία του
εξοπλισµού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Στοιχεία Πιστοποιήσεων – Ελέγχου σχετικά µε την
τήρηση

όλων

των

προτύπων

που

αναφέρονται

στην

Ελληνική Νοµοθεσία ΚΥΑ 146163/2012, καθώς και της
αποτεφρωτικής ικανότητας του εξοπλισµού από έγκυρους
κρατικούς ή/και διεθνείς φορείς.

4) Στοιχεία

αξιοπιστίας

και

αποτελεσµατικότητας

του

εξοπλισµού επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριµένα την
προτεινόµενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΜΕΑ
και ΑΕΑ του έργου.

ζ)

Ο

Φορέας

αποτέφρωσης

θα

λειτουργίας
πρέπει

να

της

εγκατάστασης

διαθέτει

επεξεργασίας

πιστοποίηση

κατά

ISO

9001:2008 για την επεξεργασία µικτών επικίνδυνων αποβλήτων
(ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).

η)

Ο

Φορέας

λειτουργίας

της

εγκατάστασης

επεξεργασίας

αποτέφρωσης θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύµφωνα µε την ΚΥΑ
Η.Π 13588/725/2006.

θ) Οι µονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν (µε
Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου) ότι δε θα παρεµποδίζεται η
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απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης σε περίπτωση βλάβης του
βασικού εξοπλισµού.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των
όρων

αποδοχής

των

διαγωνιζοµένων

(απαράβατοι

όροι),

πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προς κατακύρωση
διαγωνιζόµενος,

εντός

αποκλειστικής

προθεσµίας

είκοσι

(20)

ηµερών (άρθρο 6, παρ. 2, Π∆ 118/2007) από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο

φάκελο,

τα

έγγραφα

και

δικαιολογητικά

που

αναφέρονται στη συνέχεια:
Ο

προαναφερόµενος

σφραγισµένος

φάκελος,

παραδίδεται

εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην
αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη
σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία

αποσφράγισης

του

φακέλου

των

δικαιολογητικών,

λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών
είναι δυνατό:

α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών,

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο
και

να

παραληφθεί

µε

απόδειξη,

µε

την

απαραίτητη

όµως

προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι
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την

προηγούµενη

ηµέρα

της

καταληκτικής

ηµεροµηνίας

της

προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί
στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να
φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία
ή τη γραµµατεία».
Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

Ο πλήρης τίτλος της

αρµόδιας Υπηρεσίας

που

διενεργεί το

διαγωνισµό.
Το αντικείµενο του διαγωνισµού
Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που
αποστέλλεται

µε

τον

ως

άνω

τρόπο.

Ο

φάκελος

που

είτε

υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε
έγκαιρα

στην

Υπηρεσία

∆ιενέργειας,

θα

επιστρέφεται

στον

Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.

Απόσπασµα

ποινικού

µητρώου

ή

ισοδύναµου

εγγράφου

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
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πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της
10ης

Ιουνίου

1991,

για

την

πρόληψη

χρησιµοποίησης

του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι

προσκόµισης

Αποσπάσµατος

Ποινικού

Μητρώου

ή

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας

εγκατάστασής

τους,

είναι

τα

φυσικά

πρόσωπα,

οι

διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των
εταιριών

περιορισµένης

ευθύνης

(Ε.Π.Ε.),

ο

Πρόεδρος

και

∆ιευθύνων Σύµβουλος των Ανωνύµων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού.

2.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
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τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού.

4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

και

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε

περίπτωση

εγκατάστασής

τους

στην

αλλοδαπή,

τα

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4)
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι,

από

την

οποία

και

εκδίδεται

το

σχετικό

πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους είναι υποχρεωµένος, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης,

να

καταβάλει

ασφαλιστικές

εισφορές

για

το

απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό.

5.

Πιστοποιητικό

του

οικείου

Επιµελητηρίου

ή

ισοδύναµης

επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα

διενέργειας

του

διαγωνισµού,

και

αφετέρου

ότι
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εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

6.

Πιστοποιητικό

αρµόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα
προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.
2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

7.

Οι

συνεταιρισµοί,

βεβαίωση

αρµόδιας

αρχής

ότι

ο

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Σε περίπτωση που στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
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περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται

Ένορκη

Βεβαίωση,

µε

Υπεύθυνη

∆ήλωση

του

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι

ο

υποψήφιος

Ανάδοχος

δεν

βρίσκεται

στην

αντίστοιχη

κατάσταση.

8.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν

ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς
λειτουργίας,
β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε
αµετάκλητη απόφαση,
γ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
δ)

Η

επιχείρηση

είναι

συνεπής

στην

εκπλήρωση

τόσο

των

συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν
γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα,
ε) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν
κοινή προσφορά, προσκοµίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά των σηµείων 1 έως και 8 για κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι :
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∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Η

µη

έγκαιρη

και

προσήκουσα

υποβολή

των

ανωτέρω

δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από
τον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

23.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου
διοικητικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από πρόταση
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφη ειδοποίηση στον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Στον

πάροχο

υπηρεσιών

στον

οποίο

έγινε

κατακύρωση

του

διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

■

Περιγραφή είδους

■

Την τιµή

■

Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών

■

Την

συµφωνία

της

κατακύρωσης

µε

τους

όρους

της

διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης

■

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης.

Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και µόνο
χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να
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προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής.

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο
υπηρεσιών, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην
Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση, στέλνεται σχετική
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό πάροχο.

23.2 Υπογραφή σύµβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύµβαση
µεταξύ

της

Αναθέτουσας

Αρχής

και

του

αναδόχου.

Ο

διαγωνιζόµενος υποχρεούται να προσέλθει µέσα στην προθεσµία
που αναφέρει η ανωτέρω παράγραφος για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
τούτο

στηρίζεται,

κατακύρωσης

ή

όπως

προσφορά,

ανάθεσης,

εκτός

διακήρυξη
κατάδηλων

και

απόφαση

σφαλµάτων

ή

παραδροµών.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει
αδικαιολογήτως να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία
που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 24: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ότι εµπίπτει στο νόµο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/30.09.2010), ο
οποίος αναφέρεται στη «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων».
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ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση τους.(Ν.2513/1997).
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το
πιστωτικό

ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση

να καταβάλει

ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά ούτε αν πράγµατι υπάρχει
ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, οι εγγυητικές
επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της
κοινοπραξίας ή της ένωσης.

25.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή
συµµετοχής (2% της συνολικώς προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς
ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον ενός µηνός µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, απολύτως σύµφωνης µε το υπόδειγµα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή
χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
ενώ στου λοιπούς συµµετέχοντες µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες
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ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.

25.2 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύµβασης, να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας,

ή

Γραµµάτιο

Παρακαταθήκης

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων σύµφωνη µε το υπόδειγµα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., ως
εγγύηση για την Καλή Εκτέλεση της σύµβασης.
∆εν πρέπει να δίδεται η δυνατότητα της σταδιακής αποδέσµευσης
της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
26.1 Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια
υπηρεσία του φορέα, µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο
χρονικό διάστηµα και όχι πέραν των τριών(3) µηνών από την
προσκόµιση τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη
αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ.
πρόσηµο, κλπ). Τον ανάδοχο πάροχο υπηρεσιών, βαρύνουν οι
προβλεπόµενες από την διακήρυξη νόµιµες κρατήσεις και τα
αναλογούντα χαρτόσηµα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική
τιµολογιακή αξία και θα καταβάλλεται από το φορέα. Τα αναγκαία
δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο
ανάδοχος είναι:

(i)

πρακτικό

ποιοτικής

και

ποσοτικής

παραλαβής

εργασιών

έκαστου µηνός.
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(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.

(iii) τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευµένες
προηγούµενου µήνα.

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και
τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη
(περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της
προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα
υπογραφεί

µετά

την

κατακύρωση

του

έργου.

Την

αντίθετη

περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά
παρακάτω:

27.1 Κυρώσεις - πρόστιµα
Για κάθε σοβαρή παράβαση του όρου σύµβασης όπως πχ. µη
τήρηση του προγράµµατος δροµολογίων, ο εργολάβος θα υπόκειται
αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία καλείται να απολογηθεί
εγγράφως. Στη συνέχεια αφού συνταχθεί πρακτικό από την
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών το οποίο θα
πρέπει να εγκριθεί από το ∆.Σ. του φορέα, στη δεύτερη φορά στην
επιβολή προστίµου ίση µε το 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης, στη
τρίτη φορά στην επιβολή προστίµου ίση µε το 10% της µηνιαίας
αποζηµίωσης. Για δε τέταρτη φορά θα κηρύσσεται έκπτωτος
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π∆ 60/2007 και 118/2007.

27.2 Έκπτωση αναδόχου
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Ο φορέας του έργου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον
ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός
δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή
εκπληρώνει

πληµµελώς

τις

συµβατικές

του

υποχρεώσεις

ή

παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης, σύµφωνα και
µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 27.1.

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν
καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας,
η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, σύµφωνα µε
την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.

∆εν

αποκλείεται

όµως

για

ορισµένες

περιπτώσεις,

εφόσον

συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση
προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, 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 ∆ικαστήρια κατά τα
οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 29: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

29.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που
απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση της
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Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του
τιµήµατος του αναδόχου σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα.

29.2 Προσωπικό
Ο κάθε ανάδοχος

θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος

υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το
απασχολούµενο απ' αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων

της

σύµβασης.

Σε

περίπτωση

οποιασδήποτε

αποδεδειγµένης παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους,
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της.

29.3 Ανωτέρα βία
Σε

περίπτωση

ανωτέρας

βίας,

η

απόδειξη

αυτής

βαρύνει

εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

29.4 Προσφορά και υποχρεώσεις Ενώσεων Εταιριών
1)

Με την υποβολή προσφοράς, κάθε µέλος της Ένωσης Εταιριών
ευθύνεται εξ ολοκλήρου.

2)

Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.

3)

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς µε την
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ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.

4)

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε την ίδια τιµή και
τους ίδιους όρους.

5)

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

την

Σύµβαση

υποχρεώσεις, βαραίνουν τα εναποµείναντα µέλη του Ανάδοχου,
µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.

6)

Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της
Σύµβασης, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την Σύµβαση.

7)

Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης, εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.

8)

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου όταν αυτός
αποτελείται από µία εταιρεία ή θέσης της περιουσίας αυτού σε
αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως,
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολών και Καλής Εκτέλεσης που
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προβλέπονται στην Σύµβαση.

9)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν.
3310/2005,

όπως

τροποποιήθηκε

και

ισχύει

µε

το

Ν.

3414/2005.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’
ΌΨΙΝ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΑ
ΚΑΙ ΑΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΦΟΣΟΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΕΠΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ.
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Επισυνάπτονται:
ΜΕΡΟΣ Β': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II :
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άπαντα τα ανωτέρω παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη
της παρούσας.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30 : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή έργου: Συλλογή και µεταφορά µικτών επικίνδυνων
αποβλήτων (ΜΕΑ)και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΑΕΑ), από
τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ,
των

ΚΕΝΤΡΩΝ

ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ)

ΥΓΕΙΑΣ

και των

(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ,

ευθύνης

του

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ,

(ΒΑΜΟΥ,

ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΑΡΩΝΙΟΥ,

ΚΙΣΣΑΜΟΥ,

ευθύνης

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ)

του
στην

σταθερή µονάδα επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ και επεξεργασία τους
(αποτέφρωση). Σηµείωση: Αφορά µόνο τα ΑΕΑ που δύνανται να
οδηγηθούν προς αποτέφρωση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

1.

Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα γίνεται από το προσωπικό της

εκάστοτε Υγειονοµικής Μονάδας, σε ειδικούς υποδοχείς σύµφωνα
µε

την

κείµενη

νοµοθεσία.

Τα

διαχωρισµένα

ΜΕΑ

και

ΑΕΑ

τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου χρώµατος, ανάλογα µε το
είδος του αποβλήτου και την επεξεργασία που πρόκειται να
ακολουθήσει.
συσκευασία

Τα

προς

κόκκινου

αποτέφρωση
χρώµατος

ΜΕΑ

τοποθετούνται

(σύµφωνα

µε

την

σε
ΚΥΑ

146163/2012).

2. Ο ανάδοχος συλλογής – µεταφοράς να παραδίδει τα απόβλητα
(ΜΕΑ και ΑΕΑ) για αποτέφρωση σε εγκεκριµένη, σύµφωνα µε
την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, εγκατάσταση
επεξεργασίας (να υπάρχει σύµβαση σε ισχύ).

3. Ο ανάδοχος να παραδίδει τα απόβλητα για αποτέφρωση σε
εγκεκριµένη, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
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νοµοθεσία, εγκατάσταση επεξεργασίας (να υπάρχει σύµβαση
σε ισχύ).

4. Η συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ, τα οποία πρέπει να είναι
συσκευασµένα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΚΥΑ
146163/2012, από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης
της Υγειονοµικής Μονάδας (Νοσοκοµείο,

Κέντρο Υγείας ή

Περιφερειακά Ιατρεία) και η τοποθέτησή τους στο όχηµα
µεταφοράς να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου.

5. Η µεταφορά των προς επεξεργασία, µικτών επικίνδυνων
αποβλήτων

(ΜΕΑ)

και

άλλων

επικινδύνων

αποβλήτων

(ΑΕΑ)όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 1, ΚΥΑ
146163/2012

(ΦΕΚ

1537/8-5-2012/Β),

να

γίνεται

από

κατάλληλο όχηµα ή οχήµατα, αδειοδοτηµένου για αυτό το
σκοπό, φορέα. Η οριζόµενη από την ως άνω ΚΥΑ µέθοδος
επεξεργασίας των ΜΕΑ και των ΑΕΑ είναι η µέθοδος της
αποτέφρωσης. (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012 τα ΜΕΑ
και ΑΕΑ µπορούν να επεξεργαστούν µόνο µε την µέθοδο
αποτέφρωσης).

6. Το όχηµα µεταφοράς του αναδόχου, κατ΄ ελάχιστον, να είναι
ειδικό, τελείως κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης
σε θερµοκρασίες µικρότερες ή ίσες µε 8ο C, να µη φέρει
µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπει την ασφαλή µεταφορά, να
µπορεί να πλένεται και να απολυµαίνεται εύκολα και να
διαθέτει

διευκολύνσεις

οδηγού

και

146163/2012).

των
Στο

για

την

ατοµική

χειριστών.(σύµφωνα
όχηµα

µεταφοράς

προστασία

του

µε

ΚΥΑ

καλό

την
είναι

να

αναγράφεται ο τίτλος «Μικτά επικίνδυνα απόβλητα».
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7. Ο ανάδοχος να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή και µεταφορά,
µε τη συχνότητα που θα του καθορίσει η κάθε Υγειονοµική
Μονάδα, µε βάση την παραγόµενη από αυτήν ποσότητα
αποβλήτων ΜΕΑ, µε ελάχιστη συχνότητα αποκοµιδής µία (1)
φορά κάθε πέντε (5) ηµέρες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες η παραγόµενη ποσότητα δεν ξεπερνάει τα 500
λίτρα, οπότε η Υγειονοµική Μονάδα έχει το δικαίωµα να την
αποθηκεύσει σε θερµοκρασία κάτω από 0οC για χρονικό
διάστηµα έως 30 ηµέρες. Επειδή λόγω της γεωγραφικής µας

θέσης (νησί), ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν πλωτά µέσα για την
µεταφορά των ΜΕΑ στην µονάδα επεξεργασίας τους, οι υποψήφιοι
ανάδοχοι, για την απόδειξη των παραπάνω, θα πρέπει να
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους αποδεικτικά έγγραφα
δηµόσιας αρχής (π.χ. λιµεναρχείο, Υπουργείο Ναυτιλίας), για την
πιστοποίηση και τη διασφάλιση της συχνότητας µεταφοράς τους.

8. Οι µέρες µεταφοράς δε θα περιλαµβάνουν Σάββατα, Κυριακές
και επίσηµες αργίες του ελληνικού κράτους. Η αποκοµιδή θα
γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ
σε συγκεκριµένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος.

9. Το όχηµα µεταφοράς να τοποθετείται σε συγκεκριµένο, ειδικά
καθορισµένο

από

την

Υγειονοµική

Μονάδα,

χώρο,

προκειµένου να συλλέξει τα απόβλητα.

10.

Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς

αποτέφρωση ποσότητα των ΜΕΑ και ΑΕΑ της Υγειονοµικής
Μονάδας, παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει η Υγειονοµική
Μονάδα και προσωπικό του αναδόχου.
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11. Ο ανάδοχος να καταθέτει στην εκάστοτε εξυπηρετούµενη
Υγειονοµική
µεταφοράς

Μονάδα
και

πρόγραµµα

τυχόν

εργασιών

προσωρινής

συλλογής,

αποθήκευσης

των

αποβλήτων ΜΕΑ και ΑΕΑ. Επιπλέον, να καταθέσει περιγραφή
του

εξοπλισµού

(τεχνικά

χαρακτηριστικά

οχηµάτων,

σήµανση οχηµάτων κ.λ.π.) καθώς και του προσωπικού που
διαθέτει.

12. Ο

ανάδοχος

να

συνεργάζεται

µε

τον

υπεύθυνο

της

Υγειονοµικής Μονάδας για τη συµπλήρωση του Εντύπου
Έγγραφο Αναγνώρισης των µικτών επικίνδυνων αποβλήτων,
σύµφωνα

µε

την

παρ.

6.2

του

Κεφαλαίου

6

του

παραρτήµατος της ΚΥΑ 146163/2012, του οποίου και
κρατάει αρχείο. Το ως άνω Έντυπο συνοδεύει τα ΜΕΑ και
ΑΕΑ κατά τη συλλογή και µεταφορά τους εκτός της
Υγειονοµικής Μονάδας. Αντίγραφο του Εντύπου αποδίδει ο
ανάδοχος και στο φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για
αποτέφρωση.

13. Αν

ο

ανάδοχος

διαθέτει

τις

σχετικές

περιβαλλοντικές

αδειοδοτήσεις ώστε µέχρι την παράδοση των αποβλήτων για
αποτέφρωση να εκτελεί προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ
και ΑΕΑ εκτός των Υγειονοµικών Μονάδων, να φροντίζει
ώστε τα απόβλητα να τοποθετούνται σε δεύτερο υποδοχέα
του ιδίου χρώµατος µε τον αρχικό υποδοχέα (κόκκινο εκτός
από την περίπτωση που τα προς αποτέφρωση απόβλητα
περιέχουν πάνω από 1% αλογονούχες οργανικές ουσίες
οπότε το χρώµα του αρχικού και του δεύτερου υποδοχέα
είναι πράσινο), πλήρους στεγανότητας, για να αποτρέπονται
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τυχόν διαφυγές υγρών και να υπολογίζει στο µέγιστο χρόνο
αποθήκευσης

αθροιστικά

και

το

χρόνο

προσωρινής

αποθήκευσης εντός της Υγειονοµικής Μονάδας.

14. Ο ανάδοχος να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συλλογή και
µεταφορά

των

επικίνδυνων

αποβλήτων

υγειονοµικών

µονάδων (ΕΑΥΜ), που χορηγείται µε Κοινή Απόφαση των
Υπουργών

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιµατικής

Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η
µεταφορά γίνεται σε περισσότερες από µια Περιφέρειες
(αρθρ. 10 παρ. 5 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 146163/2012 ) ή
που χορηγείται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας
Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης
Υπουργείου

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιµατικής

Αλλαγής και σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Υγείας της
Περιφέρειας,

εφόσον

η

µεταφορά

γίνεται

εντός

της

Περιφέρειας.

15. Οι Υγειονοµικές Μονάδες οφείλουν να έχουν ψυκτικούς
θαλάµους κατάλληλων προδιαγραφών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012.

16. Το

Νοσοκοµείο

δεν

φέρει

καµία

ευθύνη

για

τυχόν

παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως
την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια
αστικής ευθύνης για την σταθερή µονάδα επεξεργασίας.

17. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον
ανάδοχο. Επίσης να ισχύουν τα δεδοµένα ζύγισης που
ισχύουν και για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ δηλ. επιτροπή Υ.Μ. κατά την
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ζύγιση, έλεγχο εγγράφων, υπερφόρτωση, κλπ.

18. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ από την
υγειονοµική µονάδα θα διεξάγει έλεγχο µε κατάλληλη
συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται το
κάθε χαρτοκιβώτιο χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί
χαρτοκιβώτιο µε ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των
προβλεπόµενων

ορίων

ραδιενέργεια

(ραδιενέργεια

περιβάλλοντος)

το

κιβωτίου

>3

κιβώτιο

Χ
δεν

παραλαµβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονοµική µονάδα.

19. Σε περίπτωση αστοχίας/ατύχηµα, ή βλάβης ή συντήρησης
των οχηµάτων µεταφοράς, ο ανάδοχος να φροντίσει να
υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των
αποβλήτων σε θερµοκρασίες µικρότερες ή ίσες µε 5ο C.

20. Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιηµένος κατά ADR για τις οδικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΦΕΚ 113/Α΄/4-61999, Παράρτηµα Α΄, Μέρος 2, Κεφ. 2.2.6.2, Κλάση 6.2,
Μέρος 4, Κεφ. 4.1). Τα οχήµατα φόρτωσης αποβλήτων
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµφωνίας ADR
και τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012.

21. Πιστοποιητικά ATP όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης
των

ψυκτικών

µηχανηµάτων

των

φορτηγών

ψυγείων

(αριθµ. Α1/οικ/27683/2320, ΦΕΚ 948/22-5-2008).

22. Το

προσωπικό

µεταφορά

του

των

εκπαιδευµένο

αναδόχου,

ΜΕΑ

και

και

που

απασχολείται

ΑΕΑ,

να

είναι

εξειδικευµένο

και

να

στη

κατάλληλα
διαθέτει

τα
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πιστοποιητικά (κατά ADR) που χορηγεί το ελληνικό κράτος
στις περιπτώσεις αυτές.

23. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί
µε µεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση µέρους του έργου
της µεταφοράς των αποβλήτων, τότε απαιτείται να κατατεθεί
γνήσιο αντίγραφο της µεταξύ τους σύµβασης.

24. Ο ανάδοχος πρέπει για την µεταφορά των Νοσοκοµειακών
αποβλήτων να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 και
14001:2004.

25. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο του νόµιµου κατόχου της άδειας
µεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ µε ασφαλιστική εταιρεία για
ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς
τρίτους και το περιβάλλον, όπως απαιτείται από το άρθρο 10
παρ. 4 της ΚΥΑ 146163/2012.

26. Βεβαίωση αποδοχής για επεξεργασία των αποβλήτων, από
τους αποδέκτες των προς επεξεργασία ΜΕΑ και ΑΕΑ.

27. Εν γένει η µεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ να πληροί τις
απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/2012.

ΑΡΘΡΟ 31 : Πίνακας Συµµόρφωσης

Ο Πίνακας Συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε
την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω
επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος
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να ακολουθήσει:

1.

Στη

Στήλη

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ»,

περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις
ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.

2.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη

«ΝΑΙ», σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική
για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συµπληρωθεί ένας αριθµός που
σηµαίνει υποχρεωτικό

αριθµητικό

µέγεθος

της προδιαγραφής,

απαιτείται συµµόρφωση προς αυτόν, θεωρούµενο ως απαράβατο
όρο σύµφωνα µε την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σηµειώνεται η

απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά
ή

ένα

αριθµητικό

µέγεθος

που

δηλώνει

την

ποσότητα

του

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και
η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης
της πλήρωσης της απαίτησης.

4.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής

παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα
περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του
υποψηφίου

Αναδόχου

τεκµηριώνουν

τα

στοιχεία

του

Πίνακα

Συµµόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός
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πίνακας των περιεχόµενων της.

5.

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των

παραποµπών,

οι

οποίες

πρέπει

να

είναι

κατά

το

δυνατόν

συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4,
κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα
υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη και θα σηµειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή.

Υπόδειγµα Πίνακα Συµµόρφωσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
……………………………………………………………………………..

Κατάστηµα
…………………………………………………………………………….
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης :…………………
ΕΥΡΩ:………………….

ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την
οποία απευθύνεται).

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:………….
€…………….

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της
παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ…………………(ολογράφως και αριθµητικώς) υπέρ
της εταιρείας
………………………………………………………………………………………………………
∆/νση …………………………………………………………………………. δια τη
συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της
…………………………………………………………………………………………………….. για
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την προµήθεια …………………………………………… σύµφωνα µε την υπ'
αριθµ …………………………. ∆/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσού τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε
µόνη την δήλωση σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από τους µέρους
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 ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από
απλό έγγραφο της Υπηρεσία σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η

παρούσα

ισχύει

µέχρι

την…………………………………………………..

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών
που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα
µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
………………………………………………………………………………
Κατάστηµα :
………………………………………………………………………………
(∆/νση οδός αριθµός Τ.Κ. FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης:……………..
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την
οποία απευθύνεται).

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ:………………… €……………..

Σας γνωρίζουµε µε αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουµε
την εγγύηση µας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και παραιτούµαστε
από το ευεργέτηµα της
διαιρέσεως

και

διζήσεως

υπέρ

της

εταιρείας………………………………………………………………………………………..
∆/νση …………………………………………………………………………, και µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ………………(ολογράφως και

αριθµητικώς),

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύηση µας

για την καλή

εκτέλεση

της

σύµβασης

υπ'

αριθµ.................................για...........................................
151

.......................................................................................
Το παραπάνω ποσό το κρατάµε στη διάθεση σας και θα σας το
καταβάλλουµε, ολόκληρο ή µέρος

του, χωρίς αντίρρηση σε

περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και µέσα σε
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση
σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι την ...............................
(ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και µέχρι τότε θα πρέπει να µας
κοινοποιηθεί νοµότυπα η αξίωση σας, µετά δε την πάροδο της
ηµεροµηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως µη υφιστάµενη και
ανίσχυρη και δε µπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καµία
αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν µας επιστραφεί ή όχι το σώµα της
Εγγυητικής Επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών
που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα
µας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο κατά δύο (2) µήνες ή και µεγαλύτερος, εφόσον
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.∆.
118/2007).
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