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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Αρ. Διακ. ΔΗΜ. 18/2021) (Αρ. Διαγωνισμού 144083) 
του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και σε απάντηση του αρ. πρωτοκ. 5456/09-12-2021 
εγγράφου της εταιρείας ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε., διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Α  Αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής έχει ληφθεί 
υπόψη η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ήτοι 21/12/2021 αντί της 
αποσφράγισης του διαγωνισμού. Συνεπώς θα γίνουν δεκτές οι προσφορές που θα έχουν ως 
ημερομηνία λήξης εγγυητικής τουλάχιστον την 21/10/2022

Β. Αναφορικά με την παράγραφο 2.2.5 της Διακήρυξης για την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι απαιτείται η προσκόμιση 
τραπεζικής βεβαίωσης, όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη, χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένο 
ποσό.

Γ. Σχετικά με την υπεύθυνη δήλωση με α/α 7 (σελ. 73 της διακήρυξης), που αφορά στα 
απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς για τις μονάδες 
αποστείρωσης ΕΑΑΜ, επαναδιατυπώνεται ως εξής:

« 7. Υπεύθυνη δήλωση για τις μονάδες επεξεργασίας με αποστείρωση που να 
δηλώνεται ότι: 
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Η μονάδα επεξεργασίας να είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και στην οικ. 
62952/5384/30-12-2016 αρ. ΦΕΚ 4326 και στην περίπτωση που εφαρμόζεται η τεχνολογία 
ακτινοβολίας-μικροκυμάτων να τεκμηριώνεται η συνύπαρξη ατμού. Να κατατεθούν 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή, του χρησιμοποιούμενου συστήματος αποστείρωσης 
ΕΑΑΜ, που να αποδεικνύουν ότι τηρεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και ΕΛΟΤ αρ. 
12347/97, κατά περίπτωση. Σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης και τους 
μικροοργανισμούς δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να ακολουθηθούν 
τα όσα περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/2012, Παράρτημα Ι Κεφ. 4 παρ 4.3. Οι βιολογικοί 
δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 
χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων 
του ΕΛΟΤ αρ. 11138/07 (τεύχη 01-05). 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 τεχνικού υπευθύνου της μονάδας επεξεργασίας, ο οποίος θα πρέπει να 
διαθέτει τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
στέλνουν στην Υγειονομική Μονάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των 
καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων, που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από 
τη συγκεκριμένη Υγειονομική Μονάδα».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητική
ΛΙΑΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γ.Ν. Μεσσηνίας


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Καλαμάτα, 16/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 23987
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2021-12-16T06:32:06+0000
	Not specified




