
                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 24-08-2017
Τµήµα: Οικονοµικό            

Γρ. Προµηθειών                                                         Aρ.Πρωτ. 26015
∆/ση: Καλαβρύτων 37, ΤΚ. 26335
Πληροφορίες: ∆.Κοκοβίκα 
Τηλέφωνο: 2610227871
Φαξ: 2610227896

E-Mail: d.kokobika@agandreashosp.gr                  
                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή  Οικονοµικής  Προσφοράς  για   την Ανάθεση  των «Υπηρεσιών  Συλλογής
-∆ιακοµιδή   Νοσοκοµειακών  Αποβλήτων  Υγειονοµικών  Μονάδων   Γ.Ν.Πατρών
Προϋπολογισµού 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης
τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών , σύµφωνα  µε την υπ αριθµ.31/22-08-2017  Απόφαση ∆Σ  µε

Α∆Α:7ΤΦΞ46906Λ-Κ51 καλεί σε υποβολή οικονοµικής προσφοράς για την ανάθεση των  «Υπηρεσιών

Συλλογής -∆ιακοµιδή  Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων  Γ.Ν.Πατρών.

(Γιά χρονικό διάστηµα δύο µηνών ).

Ο προϋπολογισµός για το ανωτέρω έργο ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων

ευρώ  (24.800,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προφορές θα είναι κλειστές και πρέπει να έχουν σταλεί µέχρι 05-09-2017 ηµέρα Τρίτη

και ώρα 10:00π.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κτίριο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2ος

όροφος, όπου και το άνοιγµα των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάση τιµής.(η οποία δεν µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ) για

τα παρακάτω είδη

Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως

αποστείλετε Υπεύθυνη ∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

1 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 ΠΡΟΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  (ΕΑΑΜ)                                        14.000
ΚΙΛΑ
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2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΑΜΙΓΩΣ  ΜΟΛΙΣΜΑΤΙΚΩΝ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΕΘΟ∆Ο
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

 (ΕΑΑΜ)                                                                                              14.000
ΚΙΛΑ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

    Η συλλογή και ο διαχωρισµός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων  ( εφεξής ΕΑΥΜ

όπως αυτά προσδιορίζονται από την ΚΥΑ 146163/2012) θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκοµείου

(Παράρτηµα  Ι  ,παράγραφος  1.1.2  της  ΚΥΑ  146163/2012).     Από  τον  ανάδοχο  θα  διατίθενται  τα

πιστοποιηµένα,  κατά  ADR  χαρτοκυτία  τύπου  Hospital Box που απαιτούνται  για  την διαχείριση των

ΕΑΥΜ. Τα χαρτοκυτία θα έχουν χωρητικότητα 40 και 60 Lit και χρώµα κίτρινο ή κόκκινο ανάλογα µε την

µέθοδο επεξεργασίας . Το κόστος των χαρτοκυτίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά των ανάδοχο.

        Στις Γενικές Τεχνικές  Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης Απόβλητων Υγειονοµικών  Μονάδων

–  ( Παράρτηµα Ι )   αναφέρονται : 

·        Συλλογή- Συσκευασία –Σήµανση των ΑΥΜ

·        Μεταφορά  ΕΑΥΜ

·        Αποθήκευση  ΑΥΜ

·        Επεξεργασία  ΕΑΥΜ

        Ο ανάδοχος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά , για την συλλογή , µεταφορά  και

τελική διάθεση µε βάση την τρέχουσα ΚΥΑ 14163/2012 και όλες τις τροποποιητικές διατάξεις που

αφορούν την διαχείριση των Α.Υ.Μ  και να φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε αµέλεια  , πληρότητας 

των ανωτέρω  πιστοποιητικών .

        Μετά το πέρας κάθε αποκοµιδής ο ανάδοχος υποχρεούται να απολυµαίνει µε δικά του υλικά τον

ψυκτικό θάλαµο προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΥΜ

Να κατατεθούν, ως απαράβατος όρος, τα πιστοποιητικά των απολυµαντικών µέσων, στο

Γραφείο του Επόπτη ∆ηµοσίας Υγείας,  τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού απολύµανσης

καθώς και σχετική τεκµηρίωση της µεθόδου απολύµανσης.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι  προτάσεις  των  υποψηφίων  θα  αξιολογηθούν  από  το  Νοσοκοµείο.  Μετά  την  αξιολόγηση  των

οικονοµικών προσφορών, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός που υπέβαλε την   πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής.προσφορά.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών διατηρεί το δικαίωµα κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να
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διαφοροποιήσει  την  παρούσα  διαδικασία  και/ή  το  χρονοδιάγραµµα  αυτής  και/ή  να  αιτηθεί  κάθε

συµπληρωµατική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόµενο.

Το  Γενικό  Νοσοκοµείο  Πατρών  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  µην  κατακυρώσει  το  αποτέλεσµα  της

διαγωνιστικής  διαδικασίας,  να  αιτηθεί  βελτίωση της  προσφοράς  του  επικρατέστερου Αναδόχου,  να

µαταιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση του αναδόχου

και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος.

Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε, και πριν τη λήξη της ισχύος της, εφόσον έχει

υπογράψει σύµβαση προµήθειας για τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από ΕΠΥ ή 6Η ΥΠΕ χωρίς

οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή.

                                                                     Ο ∆ιοικητής

του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών

  Θεόδωρος Σερεµέτης
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