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Θέµα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ THN «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας,  κατόπιν της υπ΄αριθ. 
232/07-09-2016 Πράξης ∆ιοικητή  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : 
α. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

β. ΚΥΑ 146163/12(ΦΕΚ1537/Β΄/08-05-2012) 

γ. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) 

δ.Την υπ΄αριθ. 232/07-09-2016 Πράξη ∆ιοικητή  

ε. Τις άµεσες ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας, 
για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για (εκτιµώµενα) 
χρονικό διάστηµα πενήντα (50) ηµερών  ή µέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων, και 
υπό τον όρο ότι η υπογραφείσα σύµβαση θα διακοπεί αυτοδικαίως µε την 
ολοκλήρωση διαγωνισµού που είναι ενταγµένος στο Π.Π.Υ.Υ.2014. 
2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του 
αναδόχου είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας. 
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το οικονοµικό έτος 2016 και οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ 
του δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις ενώ κατά την πληρωµή παρακρατείται 
φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94. 
4. Η προσφορά να υποβληθεί σε ενιαίο κλειστό έως 16/09/2016 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:00 π.µ στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µας. 
5.Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα τη ∆ευτέρα 
19/09/2016 και ώρα 11:00 από σχετική επιτροπή.  

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη εµφαίνεται στο Τµήµα Α. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6η Υ. Πε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ   

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ          
ΠΥΡΓΟΣ   09-09-2016 
 
Αριθ. Πρωτ.  19171 

   
Γραφείο : Προµηθειών   

             ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Ταχ. ∆/νση             : Ε.Ο. Πύργου-Πατρών 
Ταχ. Κώδικας : 27131 
Τηλέφωνο      : 26210 / 82784 
Πληροφορίες : Πουλιάσης Αλέξανδρος  
FAX : 26210 / 82378 
E-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 
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ΤΜΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (συλλογή – µεταφορά, 
κόστος συσκευασιών κλπ, επεξεργασία 
και τελική διάθεση) των ΕΑΑΜ -6.650 
kg 

Κόστος µεταφορικών:7.980,00€  

Κόστος επεξεργασίας, 
αποστείρωσης, τελικής 
διάθεσης κ.α.:             4.655,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΑΜ 12.635,00€ 
 

15.667,40€ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ (συλλογή – µεταφορά, 
κόστος συσκευασιών κλπ,) των ΜΕΑ- 
3.000,00 kg 
 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΜΕΑ  

Κόστος µεταφορικών: 
2.250,00€ 
 

 

 Κόστος επεξεργασίας, 
αποτέφρωσης, τελικής  
διάθεσης κ.α.:                 
5.100,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΑ 7.350,00€ 
9.114,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 19.985,00 24.781,40€ 

 

 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: 
α) εταιρείες που διαθέτουν µία από τις άδειες (είτε αυτή της συλλογής – µεταφοράς, 
είτε αυτή της επεξεργασίας), εφόσον διαθέτουν σύµβαση µε άλλη εταιρεία η οποία 
διαθέτει την έτερη άδεια. 
β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών, που τουλάχιστον ένα από τα µέλη της Κ/ξιας 
ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια συλλογής, µεταφοράς ΕΑΑΜ και τουλάχιστον 
ένα από τα µέλη της Κ/ξιας ή της ένωσης να διαθέτει την άδεια επεξεργασίας ΕΑΑΜ. 
 (Το µέλος που διαθέτει την άδεια µεταφοράς ΕΙΑ-ΜΧ και το µέλος που διαθέτει την 
άδεια επεξεργασίας ΕΑΑΜ δύναται να είναι το ίδιο). 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την, ανάθεση της 
υπηρεσίας. 
γ) Ο αριθµός της πρόσκλησης και ο τίτλος της . 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
ε) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
ζ).Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
 
 

Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Η Τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει τα εξής: 
α)Άδεια-ες για Συλλογή ,Μεταφορά, Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς 
Μολυσµατικών ( ΕΑΑΜ ) 
β) Άδεια-ες για Συλλογή ,Μεταφορά, Μικτών Επικίνδυνων Απόβλητων (ΜΕΑ) 
γ) Για απόβλητα που δηλώνεται ότι θα µεταφερθούν σε Αποτεφρωτήρα για 
αποτέφρωση, να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν1599/1986 του 
υποψηφίου αναδόχου ότι  η αποτέφρωση θα λάβει χώρα σε αδειοδοτηµένο 
Αποτεφρωτήρα µε τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος έχει συνάψει σχετική σύµβαση 
συνεργασίας, καθώς επίσης και να προσκοµισθεί κάθε πρόσφορο στοιχείο του 
Αποτεφρωτήρα που έχει στη διάθεσή του ο υποψήφιος ανάδοχος 
δ) Υπεύθυνη δήλωση περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και 
αποδοχής τους όρους της παρούσης 
 
 

Β2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1.Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί σε ανά Κιλό Μολυσµατικών αποβλήτων 
ξεχωριστά για τα ΕΑΑΜ και ξεχωριστά για τα ΜΕΑ, βάσει του Παρατηρητηρίου 
Τιµών, επί ποινή αποκλεισµού και  τιµή µεταφοράς ανά κιλό. 
2.Είναι υποχρεωτικό να δοθούν τιµές και για τα δύο είδη αποβλήτων ΕΑΑΜ,ΜΕΑ 
επί ποινή αποκλεισµού. 
Στην τιµή να περιλαµβάνεται και το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών 
δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική µεταφορά των ΕΙΑ-ΜΧ εκτός της Υ.Μ. 
(π.χ χαρτοκιβωτίων τύπου HOSPITAL BOX, σακούλες για τοποθέτηση τους έξω από 
τα HOSPITAL BOX), εάν χρησιµοποιηθούν ή άλλες πιστοποιηµένες συσκευασίες. 
3. Ο µειοδότης θα αναδειχθεί στο σύνολο της προσφοράς 
4. Πίνακας υποβολής προσφοράς ως εξής 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 
 

                                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

                              ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Ή 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  Π.Τ. 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΑΑΜ  
6.650 kg 

   

ΜΕΑ  
3.000kg 

   


