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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:
1 Την αρ.πρωτ.1696/23-6-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού
2.Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού 13.000€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1381 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
(6.500 τεμάχια των 40 λίτρων και 1.500 τεμάχια των 20 λίτρων).
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 15/9/2015 και ώρα 10.00μμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών
ος
του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι’
αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη
κατάθεσής τους είναι στις 14/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ.
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα
αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
-Τον αρ. της διακήρυξης.
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
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Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει
στην οποία θα
-Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
-Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
-Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
-Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
-Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
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Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη, σε έντυπη μορφή με τα πιθανά προσπέκτους εις διπλούν, υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
1. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
2. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης
και θα δοθούν απαραίτητα ανά τεμάχιο και συνολικά.
Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.
3. Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών σας με τις τιμές και τους
αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου –www.epromy.gr- όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά
την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
τα είδη της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση.
Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται.
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της
ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της
έννοιας τους.
4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επί ποινή απόρριψης, η κατάθεση δειγμάτων εις διπλούν των προσφερόμενων ειδών είναι
υποχρεωτική. Τα δείγματα θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς
την επωνυμία του προμηθευτή
5. Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.
6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται ενώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
7. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.
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8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και 118/07 περί
προμηθειών.
9. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από την τριμελή επιτροπή που έχει
συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με
μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Χρόνος
παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία.
10. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των
απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής
καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
11.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της
Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις
τιμές της κατακύρωσης.
12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να φέρουν τον αριθμό UN3291 (αριθμός καταχώρησης των
0
ιατρικών αποβλήτων που ταξινομούνται κατά ADR στην κλάση 6.2.4 ), ο οποίος θα
αναγράφεται στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.
2. Τα χαρτοκιβώτια (εξωτερική συσκευασία) πρέπει να είναι από ανθεκτικό χαρτόνι τριών
φύλλων που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μολυσματικών απορριμμάτων
(αδιαπερατότητα, στεγανότητα) και να φέρουν το κόκκινο χρώμα.
3. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι χωρητικότητας 20 lt και 40lt.
4. Στα χαρτοκιβώτια να υπάρχει:
α) εσωτερικά μονή πλαστική κόκκινη σακούλα της οποίας το πάχος και η μηχανική αντοχή θα
εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.
β) εξωτερικά (για να περιέχεται το χαρτοκιβώτιο ολόκληρο) μονή πλαστική σακούλα που:
 να έχει βαθύ κόκκινο χρώμα
 να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρούν τα χαρτοκιβώτια
 να φέρει ειδική σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα
του βιολογικού κινδύνου
5. Η πλαστική σακούλα να είναι από συνθετικό υλικό (πλην PVC), χρώματος κόκκινου. Το
μέγεθος της να είναι τέτοιο που να επιτρέπει την σταθερότητα της επί του χαρτοκιβωτίου
ώστε να μένει ανοιχτή κατά τη χρήση της. Να φέρει ενσωματωμένο έλασμα (π.χ. πλαστικό
αυτοασφαλιζόμενο κορδόνι) για τη σφράγιση του περιεχομένου της σακούλας.
6. Το άνοιγμα και η συναρμολόγηση του χαρτοκιβωτίου να είναι εύκολα στη χρήση χωρίς την
προσθήκη πρόσθετων υλικών (π.χ. ταινία). Επίσης να αναγράφονται οι οδηγίες για το
άνοιγμα και το κλείσιμο τους πάνω στο χαρτοκιβώτιο.
7. Η βάση του χαρτοκιβωτίου να είναι ανθεκτική και σταθερή, ώστε να διασφαλίζεται η
ακεραιότητα του και να παρεμποδίζεται ο διασκορπισμός του περιεχόμενου.
8. Τα χαρτοκιβώτια να φέρουν εξωτερικά το διεθνές σήμα του βιολογικού κινδύνου και να
αναγράφεται η ένδειξη «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ».
9. Τα χαρτοκιβώτια να φέρουν ανθεκτικές χειρολαβές που θα είναι ικανές να κρατήσουν το
βάρος ενός γεμάτου κουτιού, ώστε να προστατεύεται το προσωπικό από επαφή με το
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περιεχόμενο και να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα του κουτιού
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μετά το κλείσιμο του.
10. Τα χαρτοκιβώτια να προσφέρονται σε συσκευασία που να διευκολύνει την αποθήκευση τους
(ευσταθή, να στοιβάζονται εύκολα και να είναι ασφαλή κατά τη μεταφορά και σε ενδεχόμενη
πτώση).
11. Τα χαρτοκιβώτια να έχουν τυπωμένη ετικέτα στην εξωτερική επιφάνεια τους όπου θα μπορεί
να αναγραφεί το τμήμα απ’ όπου προέρχονται και η ημερομηνία παραγωγής τους.
12. Τα χαρτοκιβώτια μετά το σφράγισμα του περιεχομένου τους θα πρέπει να τοποθετούνται σε
μεγάλη πλαστική, ανθεκτική σακούλα (πλην PVC) χρώματος κόκκινου, η οποία θα κλείνει
από επάνω με πλαστικό αυτοασφαλιζόμενο κορδόνι.
13. Χαρτοκιβώτια μολυσματικών απορριμμάτων 20 lt : τεμάχια 1.500 και 40lt: τεμάχια 6.500.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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