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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
                 6η Υ. ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ       
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου
Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ                                     
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Πληροφορίες: Κάββουρα Ιωάννα
Τ.Κ. 27131 – ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ. 2621361206
Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

έχοντας υπόψη
1. Το Π.Δ 715/79 «Περί Τρόπου Ενέργειας Υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν 
γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» 
2. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
3. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 
4. Τις διατάξεις του με αρ. οικ. 146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012) Μέτρα και όροι για την διαχείριση 
αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
6. Τις διατάξεις του με αρ. οικ. 172425/20-12-2013 (ΦΕΚ 3266/Α/2013) 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 – Συσκευασίες κι εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων 
8. Τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 383/Β’/2006 - Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων 
9. Την υπ’ αριθμ .35η /22-09-2021 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΗΣ Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Περιλαμβάνει τα κάτωθι υλικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων.

-20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 
   
-20 01 39 πλαστικά 

Μονάδα Μέτρησης για όλα τα ανωτέρω υλικά ορίζεται το “Κιλό”.  

     

Πύργος, 24/09/2021
Α. Π.: 22007
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Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 1 έτος. 
 Η αρχική ποσότητα συλλογής  περιλαμβάνει 158 ξύλινα κυτία όγκου 1m3 έκαστο και 93 σάκους όγκου 
1m3 περίπου εκάστου.   
Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται κατόπιν υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσει της υψηλότερης τιμής ανά κιλό.

Δημοσίευση.
 Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): (www.nosokomeiopyrgoy.gr),
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 90514000-3.

Γενικοί Όροι: 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Ο 
ανάδοχος θα παραλάβει όλα τα υλικά, από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου εντός πέντε(5) εργάσιμων 
ημερών από την ειδοποίηση της επιτροπής έργου και σε συνεννόηση για τον καθορισμό της ημέρας ,και 
ώρας.

Πρωτόκολλο/Πιστοποιητικό: 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει και να αποστέλλει στο Νοσοκομείο σχετικό το 
“Πρωτόκολλο/Πιστοποιητικό Παραλαβής & Ανακύκλωσης”. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
συγκεντρώνονται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης .  Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
κηρύσσεται έκπτωτος  και η εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου.

Μεταφορά Υλικών: 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου, με δικά του έξοδα, την ευθύνη να μεταφέρει τα υλικά προς 
ανακύκλωση είτε εντός της εγκατάστασης (εάν είναι αδειοδοτημένη) ή προς άλλες εγκεκριμένες εταιρείες 
ανακύκλωσης.
Ο επιλεγής οικονομικός φορέας  κατά την  παραλαβή είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα 
που θα προκληθεί στο προσωπικό του. Επίσης ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά που 
τυχόν προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται όσο διαρκεί η παραλαβή.

Συλλογή
 Τα προς ανακύκλωση υλικά είναι συσκευασμένα σε κιβώτια και σάκους και βρίσκονται εντός του χώρου 
του Νοσοκομείου.

Ζύγιση υλικών: 
Η ζύγιση των προς ανακύκλωση υλικών θα γίνεται παρουσία της τριμελούς επιτροπής του Νοσοκομείου 

Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου: 
Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κιλό. 

Πληρωμή τιμήματος προς το Νοσοκομείο: 
Η πληρωμή του τιμήματος προς το Νοσοκομείο θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την 
ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των προς ανακύκλωση υλικών από το Νοσοκομείο. Αν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να εξοφλήσει στην ανωτέρω προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η Εγγυητική 
Επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκομείου.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε σφραγισμένο φάκελο  (ο οποίος θα φέρει τα 
πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος επωνυμία -διεύθυνση-τηλέφωνο) με την ένδειξη 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ -ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΚ 27131
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΤΗΣ Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ 

ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς  θα περιέχει τα ακόλουθα: 
Α) ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/10/2021ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15:00
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν 
παραλαμβάνονται.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες /οικονομικοί φορείς υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται κατωτέρω
1. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικίνδυνων αποβλήτων 

2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της εγκατάστασης επεξεργασίας

3.Συμφωνητικό συνεργασίας ή συμμετοχή σε φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(αρθρ. 4Β ΦΕΚ Α' 170/08.11.2017). 

4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης επεξεργασίας/αξιοποίησης που να περιλαμβάνει 
τους προσφερόμενους απο τους παραπάνω Κωδικούς. 

5. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης Καταστροφής και Ανακύκλωσης. 

6. Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - ΦΕΚ 2992 Β΄ /2016, ΚΥΑ για την Οργάνωση και 
λειτουργία του ΗΜΑ. 
7.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι:
i)αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας
ii)αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό  εφόσον του ζητηθεί 
iii)συμμετέχει με 1 προσφορά
iv)η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και όλων των σχετικών διατάξεων και κείμενων νόμων για τους οποίους έλαβε γνώση και 
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
v)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας για 
αναβολή ακύρωση -ματαίωση του διαγωνισμού.
8. Ποινικό μητρώο
9.Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
10.Βεβαίωση ΓΕΜΗ.
11. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 100€.

Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με την παράγραφο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι 
της Πρόσκλησης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
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Οικονομική προσφορά 
Ο φάκελος θα περιέχει το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και θα υπογράφεται από τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπο.

                                                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οικονομική προσφορά για την υπ΄αριθμ……….. .  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος -Συμμετοχής σε 

πλειοδοτικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  της Ν.Μ 

Πύργου του ΓΝ Ηλείας 

.α/α Περιγραφή υλικών Κωδικός ΕΚΑ Τιμή προσφοράς 
/κιλό

1 Χαρτιά και χαρτόνια 20 01 01
2 πλαστικά 20 01 39

Να δοθεί η τιμή της προσφοράς ανά κιλό.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή 
τους για ένα (1) έτος.

Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 05/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς και μονογράφονται τα δικαιολογητικά. 
Η επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τα αποτελέσματα ελέγχου 
των  υποβληθέντων δικαιολογητικών  και τον οικονομικό φορέα που προσέφερε την καλύτερη τιμή στον 
οποίον εισηγείται την ανάθεση.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών γίνεται κλήρωση μεταξύ όσων υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές.
Το πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση ΔΣ ,στέλνεται το κατακυρωτικό έγγραφο γνωστοποίησης στον 
πλειοδότη και καλείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να προσέλθει στο Νοσοκομείο για την 
υπογραφή του Συμφωνητικού .

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ

                                                                                                       Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD. PHD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τα αρχεία που είναι κατάλληλα για απόρριψη θα καταστρέφονται ως εξής:
Τα δημόσια έντυπα αρχεία μπορούν να ανακυκλωθούν, να περάσουν από καταστροφέα ή να 
καταστραφούν με άλλον τρόπο.
Τα δημόσια έντυπα αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα  πχ ιατρικά ή πληροφορίες εμπιστευτικές 
οικονομικές εμπορικές πρέπει να τεμαχίζονται πολτοποιούνται με καταστροφέα εγγράφων εγκάρσιας 
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τομής για να είναι μη αναγνώσιμα με κανένα τρόπο ώστε να απορριφθούν με ασφάλεια και την αυστηρή 
διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανακύκλωσης των ειδών που κάθε φορά 
παραλαμβάνει. Σε περίπτωση μη προσκόμισης κηρύσσεται έκπτωτος  και η εγγυητική επιστολή  καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου.
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