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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ψηφιακά
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
υπογεγραμμένο
από
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΖΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τμήμα Οικονομικού
Τηλ.: 2721363128-130
Τηλεομ.: 2721046129
e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΑΔΑ: Ψ6ΡΚ4690ΒΦ-06Σ
Καλαμάτα, 19/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 18617

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΠ. 12/18
ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Εξάμηνη ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής
Ημερομηνία: 13/11/2018 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ,
Ώρα:11:30 π.μ.
Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας,
Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

0846

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

90524400-0
12.499,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου.
ΚΙΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έξι (6) μήνες

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
γ) Του Ν. 4052/1-03-2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για Εφαρμογή του Νόμου «Εγκριση των σχεδίων
συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ................... για τη μείωση του δημοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194
Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
ε) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
στ)Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
θ) Την υπ’ αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ
757/Β/10-10-94).
2. Τις Αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. 02/31-01-2018 (Θ: 24) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας
σχετικά με την έγκριση της εξάμηνης διαπραγμάτευσης.
2. Την με αριθ. 07/15-03-2018 (Θ: 86) απόφαση του Δ.Σ. Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με
θέμα : «Έγκριση της συγκρότησης διαφόρων επιτροπών σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 αρ.
26».
3. Την υπ’ αριθ. 3765/01-03-2018 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 72ΤΣ4690ΒΦΜΚΕ) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Διαδικασία ανοιχτής διαπραγμάτευσης για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ, προϋπολογισθείσας δαπάνης
12.499,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΕ
Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΕ ΚΙΛΑ)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΧΥΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

846

ΚΙΛΑ

24.000

TIMH

ΣΥΝΟΛΟ

0,42
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

10.080,00
2.419,20
12.499,20
2
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση
Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63128-130,
Τηλεομ.: 27210-46129, e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Πρωτόκολλο Γενικού
Γενικό Νοσοκομείο
Νοσοκομείου
Μεσσηνίας (Νοσηλευτική
12/11/2018
Μεσσηνίας
Μονάδα Καλαμάτας),
ΩΡΑ14:30μ.μ.
(Νοσηλευτική Μονάδα
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ
Καλαμάτας)
24100, Γραφείο Προμηθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣ
ΗΣ
13/11/2018

ΩΡΑ:11:30.π μ.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nosokomeiokalamatas.gr)
4Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α.α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους
όρους της διακήρυξης. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους ότι: 1. Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 3. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο απ’ τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηi·
2. δωροδοκίαii,iii·
3. απάτηiv·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςv·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςvi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνvii.
4. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

2.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3
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4Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1.
2.
3.

Υπεύθυνη δήλωση ανεπιφύλακτης και πλήρους αποδοχής των Τεχνικών Προδιαγραφών του
έργου.
Υπεύθυνη δήλωση έγκαιρης προσκόμισης στη φάση υπογραφής της σύμβασης των
προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό αδειών.
Υπεύθυνη δήλωση έγκαιρης προσκόμισης στη φάση υπογραφής της σύμβασης της
βεβαίωσης αποδοχής των εν λόγω «Αποστειρωμένων Μολυσματικών» από τον επιλεχθέντα
εκ μέρους του ΧΥΤΑ εναπόθεσης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 12/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30μ.μ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα αντίγραφα ορίζεται ως
πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται
από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε
αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1.
ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
της
προσφοράς,
(Πρωτότυπα
και
αντίγραφα),
τοποθετούνται
σε
σφραγισμένο
φάκελο
μέσα
στον
κυρίως
φάκελο,
με
την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
 Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης,
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί
στην προσφορά.
 Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
4
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Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ


Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορά θα απορρίπτεται σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών,
εφόσον αντιστοιχίζονται
9. Ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην
παρούσα,
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
11. Διευκρινίζουμε ότι σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, γίνονται δεκτά όχι
μόνο τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, αλλά και άλλα πιστοποιητικά ισοδύναμα ή
νεότερης έκδοσης αυτών.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 12/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30μ μ.,
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην
Πρόσκληση.

Ανάρτηση των υπογραφουσών συμβάσεων στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
(www.nosokomeiokalamatas.gr)

Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας υπηρεσίας θα συσταθεί από το Νοσοκομείο
Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών που θα συντάσσει πρακτικά Διαπίστωσης Εργασιών και θα
παρακολουθεί την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο
αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν. 4412/2016.

Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί
με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων
κρατήσεων. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€). Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200
του Ν. 4412/2016.
Η ανωτέρω διαπραγμάτευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας :
www.nosokomeiokalamatas.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ο Διοικητής
Του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας
Γεώργιος Μπέζος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει από τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας τα
Αποστειρωμένα Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και να τα μεταφέρει σε ΧΥΤΑ, όπως αυτό ορίζεται από την
σχετική νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα απευθύνεται σε εταιρείες μεταφοράς, εφοδιασμένες με τις προβλεπόμενες από
τη νομοθεσία για το σκοπό αυτό άδειες και μέσα, που θα παραλαμβάνουν τα αποστειρωμένα
μολυσματικά από το χώρο του Νοσοκομείου και θα τα οδηγούν σε ΧΥΤΑ αδειοδοτημένο για τους
κωδικούς ΕΚΑ 18 01 04, ΕΚΑ 18 02 03 ή κατά προτίμηση στο κωδικό ΕΚΑ 19 02 03 για
επεξεργασμένα απόβλητα.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει από τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας
τα Αποστειρωμένα Μολυσματικά με ειδικό όχημα, να φορτώνει τα συσκευασμένα σε ειδικές
σακούλες σεσημασμένες με τα στοιχεία παραγωγής αυτών σε όχημα του, με δικό του προσωπικό,
κατ’ ελάχιστον άπαξ το δεκαπενθήμερο και να τα μεταφέρει σε ΧΥΤΑ.
Στην υποχρέωση του αναδόχου εμπίπτει η προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής των εν λόγω
«Αποστειρωμένων Μολυσματικών» από τον ΧΥΤΑ εναπόθεσης.
Ο υπολογισμός του κόστους μεταφοράς των ανωτέρω θα γίνεται βάση ζυγολογίου, από
πιστοποιημένη γεφυροπλάστιγγα με το κόστος ζύγισης να βαρύνει τον ανάδοχο. Θα πρέπει να
τονιστεί και θεωρείται δεδομένο ότι οι φορτώσεις δεν θα απέχουν μεταξύ τους ημερολογιακά
πέραν του δεκαπενθημέρου.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ii
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
iii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
iv Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
v
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
i
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