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Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών , σύµφωνα µε την αριθµ. 23H/2017
Α∆Α:6EIE46906Λ-Χ19

(θέµα 48ον)

απόφαση ∆Σ µε

αποφάσισε την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόµενη Ανάδοχο εταιρεία, επ΄ωφελείας του Γ.Ν.Πατρών , προτίθεται να
προβεί στην ανάθεση , µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Αρ.πρωτ.: 21724/11-07-2017)
Περιγραφή έργου:
Συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία στερεών και ειδικών ρευµάτων αποβλήτων σε οποιαδήποτε µορφή,
όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. οικ. 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012) και τα παραρτήµατά της,
διασφαλίζοντας την ανθρώπινη υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος.
Το Νοσοκοµείο παράγει τα εξής µη επικίνδυνα απόβλητα :
1.
2.

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

Για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους είναι ιδιαιτέρως δυσχερές να πραγµατοποιείται από το Νοσοκοµείο η
όποια ασφαλή καταστροφή των παραπάνω υλικών . Για το λόγο αυτό το Νοσοκοµείο αναθέτει την ασφαλή
παραλαβή, καταστροφή και ανακύκλωση σε

Ανάδοχο ως εκτελούντα την εν λόγω επεξεργασία για

λογαριασµό του, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων, το Νοσοκοµείο αποτελεί υγειονοµική
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µονάδα , από την λειτουργία της οποίας παράγονται απόβλητα και ειδικότερα µεταξύ άλλων, στερεά µη
επικίνδυνα απόβλητα . Το Νοσοκοµείο ως προς την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, υποχρεούται,
µεταξύ άλλων, να παραδίδει αυτά σε αδειοδοτηµένο, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία, φορέα διαχείρισης.
Νοµικό Πλαίσιο:

1.

ΦΕΚ 1537/Β΄/2012 "Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων".

2.

Π.∆. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου .

3.

Ν. 4042/2012 – Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος .

4.

1650/86 –Προστασία Περιβάλλοντος .

Άδειες που πρέπει να έχει ο ανάδοχος :
Για την ∆ιαχείριση (συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία) απαιτούνται να υποβληθούν µε την προσφορά του
συµµετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόµιµο κάτοχο της άδειας
επεξεργασίας των στερεών και ειδικών ρευµάτων αποβλήτων :
1. Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων .
Η άδεια θα πρέπει να περιλαµβάνει τους Κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων)

·

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια .

·

20 01 39 πλαστικά .

2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
·

της εγκατάστασης επεξεργασίας/αξιοποίησης και να περιλαµβάνει τους παραπάνω
Κωδικούς .

3. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης Καταστροφής και Ανακύκλωσης.
4.

Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων από 1-1-2017 ΦΕΚ 2992 Β΄ /2016,
ΚΥΑ για την Οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ.

Γενικές Προδιαγραφές
Ο ανάδοχος θα παραλαµβάνει

όλα τα υλικά, σε οποιαδήποτε ποσότητα. Ο χρόνος παραλαβής των

αποβλήτων που αφορούν τους ανωτέρω κωδικούς , θα κρίνετε ανάλογα µε τον όγκο των αποβλήτων και
τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκοµείου µας .
Κατόπιν ενηµερώσεις του αναδόχου από το Νοσοκοµείο, θα παραλαµβάνονται οι ανωτέρω κωδικοί σε
τακτά χρονικά διαστήµατα ( σε συµφωνία ) µε τον ανάδοχο , καθόλη την διάρκεια της σύµβασης .
H διαχείριση θα ξεκινήσει τµηµατικά , σε διάφορα σηµεία του Νοσοκοµείου θα τοποθετηθούν
κάδοι συλλογής , ανάλογα µε το χρώµα είδους που θα συλλέγουν , επίσης press containers
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κρίνοντας ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου .

Μεταφορά
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή µεταφορά των υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας , µε
δική του οικονοµική επιβάρυνση .

Πρωτόκολλο/Πιστοποιητικό
Ο ανάδοχος θα πρέπει

να καταθέτει στο Νοσοκοµείο

έγγραφο ονοµαζόµενο ως “ Πιστοποιητικό

Παραλαβής & Ανακύκλωσης”, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποκοµιδών , σε κάθε
παραλαβή .
Ανακύκλωση
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη µετά την διαδικασία καταστροφής, να οδηγήσει
τα υλικά προς ανακύκλωση, είτε εντός της εγκατάστασης (εάν είναι αδειοδοτηµένη) ή προς άλλες
εγκεκριµένες εταιρείες ανακύκλωσης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε το αντίτιµο της αξίας του υλικού που του
αποµένει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Κριτήριο της διαδικασίας όπως αποτελέσει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους για το Νοσοκοµείο .
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 1 χρόνος και θα περιλαµβάνει όλα τα Απόβλητα κατά είδος.
Κριτήριο της διαδικασίας όπως αποτελέσει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους για το Νοσοκοµείο .
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές (ΚΛΕΙΣΤΕΣ) να αποστέλλονται µέχρι 28-09-2017 Σεπτεµβρίου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00 π.µ στο Γραφείο Προµηθειών 2ος όροφος Ταχύρυθµο Κτίριο και να αναγράφεται
απαραιτήτως ο αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α της υπηρεσίας , καθώς επίσης ο
κωδικός CPV της υπηρεσίας (όπου αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών
της Ε.Π.Υ.,όπως και ο κωδικός GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όπου και το άνοιγµα των
προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης .
Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίµηνο.

Ο ∆ιοικητής

Θεόδωρος Σερεµέτης

