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ΘΔΜΑ: «Ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ αμάθερη σπηοεριώμ
ρσλλξγήπ, μεςατξοάπ και απξςέτοχρηπ ςχμ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ ςηπ
Δθμικήπ υξλήπ Δημόριαπ Τγείαπ (ΔΔΤ) (CPV: 90500000-2).
Έυξμςαπ σπόφη :
1. Σιπ διαςάνειπ όπχπ ιρυύξσμ :
1.1. ςξσ μ.2194/1994 (ΤΔΙ 34 Α), άοθοξ 3 «Οεοί μεςαςοξπήπ ςηπ ΔΡΔΣ ρε
Μ.Ο.Δ.Δ.» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ.2920/2001(ΤΔΙ 131 Α), άοθοξ
15 παο. 5,
1.2. ςξσ μ.2716/1999 (ΤΔΙ 96 Α)«Αμάπςσνη και εκρσγυοξμιρμϊπ ςχμ
σπηοεριόμ φσυικήπ σγείαπ και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.3. ςξσ μ.3861/2010 (ΤΔΙ 112 Α) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ
σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ,
διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ ¨Οοϊγοαμμα
Διαϋγεια¨ και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.4. ςξσ μ.3863/2010 (ΤΔΙ 115 Α), άοθοξ 68, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ.
4144/2013 (ΤΔΙ Α’ 88) άοθοξ 22,
1.5. ςξσ μ.4013/2011 (ΤΔΙ 204 Α), άοθοξ 4 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ
Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ - Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ.
3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) - Οοξπςχυεσςική διαδικαρία
ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
1.6. ςξσ μ.4172/2013 (ΤΔΙ 167 Α), «Τξοξλξγία ειρξδήμαςξπ, επείγξμςα
μέςοα εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012, ςξσ μ. 4093/2012 και ςξσ μ.
4127/2013 και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.7. ςξσ μ.4524/2014 (ΤΔΙ 85 Α), «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ
ελλημικήπ ξικξμξμίαπ ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ μ.4046/2012 και άλλεπ
διαςάνειπ»,
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1.8. ςξσ μ.4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α), «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και
επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) δημϊριξ λξγιρςικϊ και
άλλεπ διαςάνειπ» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ μ.4412/2016, άοθοξ 377,
1.9. ςξσ μ.4281/2014 (ΤΔΙ 160 Α), άοθοα 134 έχπ 138,139, 157 και ςηπ
παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 201, «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ
ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, ξογαμχςικά θέμαςα Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ και
άλλεπ διαςάνειπ»,
1.10. ςξσ μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α), «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και
επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) δημϊριξ λξγιρςικϊ και
άλλεπ διαςάνειπ» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ μ.4412/2016, άοθοξ 377,
1.11. ςξσ μ.4286/2014 (ΤΔΙ 194 Α), άοθοξ 13 «Γεμικέπ διαςάνειπ για ςη
δημιξσογία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ - ρϋρςαρη και καςαρςαςικϊ
ςηπ εςαιοείαπ με ςημ επχμσμία «Δςαιοεία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ
μξρξκξμείχμ αμόμσμη εςαιοεία» - Οοξραομξγή ρςξ Δθμικϊ Δίκαιξ ςηπ
Ξδηγίαπ 2012/39/ΔΔ ςηπ επιςοξπήπ ςηπ 26ηπ Μξεμβοίξσ 2012 για ςημ
ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2006/17/ΔΙ και λξιπέπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει
με ςξ άοθοξ 49 ςξσ μ.4508/2017 (ΤΔΙ Α 200/22.12.2017) «Αδειξδϊςηρη
διαρςημικόμ δοαρςηοιξςήςχμ - Ιαςαυόοιρη ρςξ Δθμικϊ Ληςοόξ
Διαρςημικόμ Αμςικειμέμχμ - Ίδοσρη Δλλημικξϋ Διαρςημικξϋ Ξογαμιρμξϋ
και λξιπέπ διαςάνειπ» και ςξ άοθοξ 32 ςξσ Ο.Δ. 121/17 (ΤΔΙ 148 Α),
1.12. ςξσ μ.4412/2016 (ΤΔΙ 147 Α) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ
και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»,
ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
1.13. ςξ άοθοξ 45 ςξσ μ.4461/2017 (ΤΔΙ 38 Α) «Λεςαοοϋθμιρη ςηπ Διξικηςικήπ
Ξογάμχρηπ ςχμ σπηοεριόμ φσυικήπ σγείαπ. Ιέμςοα Δμπειοξγμχμξρϋμηπ
ρπάμιχμ και πξλϋπλξκχμ μξρημάςχμ, ςοξπξπξίηρη ρσμςανιξδξςικόμ
οσθμίρεχμ ςξσ μ. 4387/2016 και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.14. ςξσ Π.Δ. 1233/1981 (ΤΔΙ 306 Α ) «Οεοί ξογαμόρεχπ και λειςξσογίαπ
ςηπ Σ.Ρ.Α»,
1.15. ςξσ Π.Δ. 80/2016 (ΤΔΙ 194 Α) «Οεοί αμαλήφεχμ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ
διαςάκςεπ»,
1.16. ςξσ Π.Δ. 121/17 ( ΤΔΙ 148 Α )« Ξογαμιρμϊπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ».

2. Σιπ απξτάρειπ :
2.1. ςημ αοιθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΤΔΙ 431 Β) απϊταρη ςξσ
Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ δαπαμόμ
ςξσ δημξρίξσ για ποξμήθειεπ και εογαρίεπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και
ιρυϋει,
2.2. ςημ αοιθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΤΔΙ 3400 Β) ΙΣΑ ςχμ Σπξσογόμ
Ξικξμξμικόμ, Δθμικήπ Άμσμαπ, Δρχςεοικόμ, Διξικηςικήπ Λεςαοοϋθμιρηπ
και Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ, Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ,
Σπξδξμόμ Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ, Σγείαπ, Δημϊριαπ άνηπ και
Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη, Μασςιλίαπ και Αιγαίξσ «Πϋθμιρη ςχμ ειδικϊςεοχμ
θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ
Ληςοόξσ
Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ
ςξσ
Σπξσογείξσ
Αμάπςσνηπ,
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ»,
2.3. ςημ αοιθ. 5143/05-12-2014 (ΤΔΙ 3335 Β) ΣΑ ςξσ Αμαπληοχςή Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, ςηπ διαδικαρίαπ
παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ σπέο ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ.,
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καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ
άοθοξσ 4 ςξσ Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ 204 Α) ϊπχπ ιρυϋει»,
2.4. ςη με αοιθ.158/16.11.2016 Απϊταρη ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ με θέμα «Έγκοιρη ςξσ "σπξπξιημέμξσ Δμςϋπξσ
Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ" (ΔΣΔ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 4 ςξσ Μ. 4412/2016 (Α΄
147), για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ
ξδηγιόμ»,
2.5. ςημ αο. ποχς. Α1β/Γ.Π. ξικ.97975/29.12.16 Κ.Τ.Α. «Λεςατξοά και
καςαμξμή ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσ αο. 69Γ ςξσ μ. 4270/2014 ρε ξογαμικέπ
μξμάδεπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ςξσ Σπξσογείξσ
Σγείαπ. (ΤΔΙ 4464/Β/30-12-16),
2.6. ςημ αοιθ. ποχς. Α1α/47145/02.08.2017(ΑΔΑ: 7Α25465ΤΣΞ-ΠΗ6),
απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ «Διξοιρμϊπ Ιξρμήςξοα και Αμαπληοχςή
Ιξρμήςξοα ρςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ»,
2.7. ςημ
σπ.αοιθ.
Β1.α/ξικ.94692/20.12.2017(ΑΔΑ:6ΓΔ2465ΤΣΞ3Δ)απϊταρη με θέμα «Ιαςαμξμή πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2018 ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ ρε επιμέοξσπ Ιχδικξϋπ
Αοιθμξϋπ Δνϊδχμ (ΙΑΔ)»,
2.8. ςημ αοιθμ. ποχς. 2/91240/ΔΠΓΚ/20.12.2017(ΑΔΑ:6Ο8ΟΖ-ΕΔΓ)απϊταρη
ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ ςξσ Ιοάςξσπ με θέμα «Διάθερη ςχμ πιρςόρεχμ
ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2018»,
2.9. ςημ αοιθ. ποχς. 2/2379/12.01.2018 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ
ςξσ Ιοάςξσπ, με θέμα: «Λεςαβξλέπ εκςελξϋμεμξσ ποξωπξλξγιρμξϋ»,
2.10. ςημ απϊταρη ςξσ ρσλλϊγξσ ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΔΤ (430/15.01.2018)
πεοί ενξσριξδϊςηρηπ Ιξρμήςξοα και Αμ. Ιξρμήςξοα για ςα ξικξμξμικά
θέμαςα ςηπ ΔΡΔΣ,
2.11. ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΔΤ/ξικ.225/22-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΜΔ465ΤΣΞ-ΦΡΓ,
ΑΔΑΛ: 18REQ002572404)Έγκοιρη ρκξπιμϊςηςαπ για σπηοερίεπ ρσλλξγήπ,
μεςατξοάπ και απξςέτοχρηπ ςχμ μξλσρμαςικόμ απξβλήςχμ ςηπ ΔΡΔΣ,
2.12. ςημ αοιθ. ποχς. ΔΔΤ/ξικ.268/25-01-2018(ΑΔΑ: 6Σ62465ΤΣΞΔΩ5)απϊταρη ςξσ Ιξρμήςξοα ςηπ ΔΡΔΣ με θέμα «Ρσγκοϊςηρη Δςήριχμ
Δπιςοξπόμ: α) διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ διαγχμιρμόμ, β)
παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ειδόμ σπηοεριόμ και εκςέλερηπ
εογαριόμ και γ) ανιξλϊγηρηπ εμρςάρεχμ και ποξρτσγόμ,
2.13. ςημ με αοιθμ. ποχς. Β3α/Γ.Π.6937/07.02.2018(ΑΔΑ: 7ΑΖ3465ΤΣΞ-49Η,
ΑΔΑΛ:
18REQ002644954),απϊταρη ςηπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικήπ
Διαυείοιρηπ και Σπηοεριόμ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με θέμα: «Αμάληφη
σπξυοέχρηπ και δέρμεσρη ςξσ πξρξϋ ςχμ 1.400,00€ εσοό απϊ ςξμ Τ.
210 - Ι.Α.Δ 0899»,η ξπξία καςαυχοήθηκε ρςξ βιβλίξ εγκοίρεχμ και
εμςξλόμ πληοχμήπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με α/α 15842,
2.14. ςημ σπ’ αοιθμ. 431/02.02.2018Απϊταρη ςηπ Ρσμεδοίαρηπ ςξσ Ρσλλϊγξσ
ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ πεοί έγκοιρηπ ςηπ ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ
εμδιατέοξμςξπ για ςιπ σπηοερίεπ ρσλλξγήπ, μεςατξοάπ και απξςέτοχρηπ
ςχμ μξλσρμαςικόμ απξβλήςχμ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ,
ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ δαπάμηπ 1.400,00€.
3. ξ γεγξμϊπ ϊςι, η ρσμξλική δαπάμη αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ υιλίχμ ςεςοακξρίχμ
εσοό (1.400,00€)ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ ΤΟΑ και θα καλστθεί
απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ, έςξσπ 2018 και
ρσγκεκοιμέμα ςξμ Τ 210 ΙΑΔ 0899.
4.ημ αμάγκη για σπηοερίεπ ρσλλξγήπ, μεςατξοάπ και απξςέτοχρηπ ςχμ
Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ ςηπ ΔΡΔΣ.
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Ζ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ (ΔΡΔΣ) ποξςίθεςαι μα ποξβεί ρςημ αμάθερη
σπηοεριόμ για ςημ ρσλλξγή, μεςατξοά και απξςέτοχρη ςχμ Δπικίμδσμχμ
Απξβλήςχμ ςηπ ΔΡΔΣ, με ςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ, ρσμξλικήπ
δαπάμηπ έχπυιλίχμ ςεςοακξρίχμ εσοώ (1.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ
αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α.24%.
Ζ δαπάμη θα βαοϋμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 0899.
Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα είμαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ έχπ ςιπ
31/12/2018.
Ζ αμάθερη θα γίμει ρςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ με ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρααπϊ
ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά πξσ πληοξί ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ
λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ, απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή).
Σπξβξλή εμαλλακςικόμ ποξρτξοόμ δεμ επιςοέπεςαι.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Α1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ
Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ημεδαπά ή αλλξδαπά,
ρσμεςαιοιρμξί ή εμόρειπ/κξιμξποανίεπ ασςόμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ
αμςικείμεμξςηπ σπϊ αμάθερηπ σπηοερίαπ και λειςξσογξϋμ μϊμιμα. Ξι εμόρειπ
ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρσμμεςέυξσμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ παο. 2, 3 και 4 ςξσ άοθοξσ
19 ςξσ Μ. 4412/2016.
Ιάθε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ δικαιξϋςαι μα ρσμμεςέυει ρε έμα μϊμξ
διαγχμιζϊμεμξ ρυήμα είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ. Ρε
αμςίθεςη πεοίπςχρη θα απξκλείεςαι απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ (γμχμξδϊςηρη ΜΡΙ
394/2000, ξλξμέλεια).
Α2. Λόγξι Απξκλειρμξύ
Ιάθε σπξφήτιξπ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία αμάθερηπ, βάρει ςξσ άοθοξσ 73
ςξσ Μ.4412/2016, ετϊρξμ:


σπάουει ειπ βάοξπ ςξσ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ
ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ ςηπ παο.1, άοθοξ 73 ςξσ Μ.4412/2016. Ρσμμεςξυή
ρε εγκληςική ξογάμχρη, δχοξδξκία, απάςη, ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή
εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, μξµιµξπξίηρη
ερϊδχμ απϊ παοάμξµεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ
ςοξμξκοαςίαπ, παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ.



έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή
ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ.

Β. ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ -ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ιαςϊπιμ ςχμ αμχςέοχ, καλείρςε μα σπξβάλλεςε ςημ ποξρτξοά ραπ, έχπ ςημ
Σεςάοςη, 21 Υεβοξσαοίξσ 2018 και ώοα 13:30 μμ ρςημ Σπηοερία ρςημ Σπηοερία
Γεμικξϋ Οοχςξκϊλλξσ ςηπ ΔΡΔΣ(Κ. Αλενάμδοαπ 196, Ι 115 21, Αθήμα, 1ξπ
ϊοξτξπ), ρε έμα κλειρςϊ τάκελξ με ςημ έμδεινη «Εκδήλωση εμδιαφέρομτος, για τημ
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αμάθερη σπηοεριόμ ρσλλξγήπ, μεςατξοάπ και απξςέτοχρηπ ςχμ Δπικίμδσμχμ
Απξβλήςχμ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ(ΔΡΔΣ) (CPV: 90500000-2)».
Ξ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ αίςηρη ρσμμεςξυήπ ποξπ ςημ
Αμαθέςξσρα Αουή (ΔΡΔΣ), η ξπξία καςαςίθεςαι εκςόπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ
ποξρτξοάπ, ποξκειμέμξσ μα ποχςξκξλληθεί απϊ ςξ Γεμικϊ Οοχςϊκξλλξ, ρϋμτχμα
με ςξ σπϊδειγμα ςξσ Παοαοςήμαςξπ Α. Ζ αίςηρη ποέπει μα σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ
μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ ποξρτέοξμςξπ.
Ξ τάκελξπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα καςαςεθεί ασςξποξρόπχπ ή με ειδικά ποξπ ςξϋςξ
ενξσριξδξςημέμξ εκποϊρχπϊ ρςξ γοατείξ ποχςξκϊλλξσ ςηπ ΔΡΔΣ ή μα απξρςαλεί
ςαυσδοξμικά, με ρσρςημέμη επιρςξλή ή Courier ή ξπξιξδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, ρςημ χπ
άμχ διεϋθσμρη. Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ, η Σπηοερία ξσδεμία
εσθϋμη τέοει για ςξμ υοϊμξ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ τακέλχμ ποξρτξοάπ πξσ θα
απξρςαλξϋμ.
Οοξρτξοέπ πξσ θα καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, θα είμαι
εκποϊθερμεπ και θα επιρςοέτξμςαι υχοίπ μα απξρτοαγιρθξϋμ ατξϋ απξοοιτθξϋμ
χπ μη καμξμικέπ απϊ ςημ επιςοξπή διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.
Οοξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι αμξικςέπ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ και απξοοίπςξμςαι.
Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ Δλλημική γλόρρα (με εναίοερη ςξσπ
ςευμικξϋπ ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά και μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι
ρςημ Αγγλική γλόρρα). Μα είμαι δακςσλξγοατημέμεπ και μα μη τέοξσμ νέρμαςα,
παοάςσπεπ διξοθόρειπ, ρβηρίμαςα, διαγοατέπ, ποξρθήκεπ, κλπ.
Ξ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα
τέοει ςημ ΔΟΩΜΣΛΘΑ και ςη ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ςξσ ποξρτέοξμςξπ Διαγχμιζϊμεμξσ και μα
αμαγοάτει εσκοιμόπ ςιπ ακϊλξσθεπ εμδείνειπ :
•

ημ λένη «ΟΠΞΡΤΞΠΑ»

•

ξμ ςίςλξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ (ΔΡΔΣ)»

•

ημ διεϋθσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, ΑΗΖΜΑ, .Ι.
11521»

•

ξμ πλήοη ςίςλξ ςηπ Οοϊρκληρηπ και ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ασςήπ.



ημ ημεοξμημία διεμέογειαπ.

•

α ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ ήςξι ςημ επχμσμία, ςημ διεϋθσμρη,
ςξμ αοιθμϊ, ςηλετόμξσ, ςξμ αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (fax) και ςημ ηλεκςοξμική
ςξσ διεϋθσμρη (e-mail).

Ο εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα
πεοιλαμβάμειεπί πξιμή απξκλειρμξύ:
1. Σευμική Ποξρτξοά, η ξπξία θα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ
και ςξσπ ειδικξϋπ ϊοξσπ ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα ποϊρκληρη και
θα πεοιλαμβάμει:
1α) Πεοιγοατή ςχμ ποξρτεοόμεμχμ σπηοεριώμ ρύμτχμα με ςιπ
ποξδιαγοατέπ και ςξσπ όοξσπ ςηπ παοξύραπ ποόρκληρηπ.
1β)Τπεύθσμη Δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄ 75) ϊπχπ
εκάρςξςε ιρυϋει και δεμ απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ
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αομϊδια διξικηςική αουή ή ςα ΙΔΟ, ρϋμτχμα με ςξμ Μ.4250/2014 ΤΔΙ 74Α,
ρςημ ξπξία:
i.
μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ.
ii.

μα δηλόμεςαι ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ :
 διαθέςει ϊλα ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά και πιρςξπξιηςικά για
ςημ ρσλλξγή και μεςατξοά μξλσρμαςικόμ απξβλήςχμ (ΔΑΑΛ, ΛΔΑ
και ΑΔΑ) ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία.
 σπξυοεξϋςαι μα παοαδίδει ςξ ρϋμξλξ ςχμ απξκξμιρθέμςχμ
απξβλήςχμ ρςημ μξμάδα απξςέτοχρηπ ςξσ ΔΔΡΜΑ.
 έλαβε γμόρη ςχμ γεμικόμ και ειδικόμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ
ποϊρκληρηπ και ςξσπ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα.
• επιρκέτςηκε ςξ κςίοιξ ςηπ ΔΡΔΣ (Κ. Αλενάμδοαπ 196) και έλαβε
γμόρη για ςιπ γεμικϊςεοεπ ρσμθήκεπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ πξσ
ατξοξϋμ ςη ρσλλξγή και μεςατξοά ςχμ ΔΑΣΛ ςηπ ΔΡΔΣ.
 παοαιςείςαι απϊ κάθε δικαίχμα απξζημίχρηπ, για ςημ ξπξιαδήπξςε
απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για αμαβξλή, μαςαίχρη ή
ακϋοχρη ςξσ διαγχμιρµξϋ.

Ζ απαιςξϋμεμη καςά ςα άμχ σπεϋθσμη δήλχρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ
εκποϊρχπξ και διαυειοιρςή ςηπ εςαιοείαπ (δηλ. απϊ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ
ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ εκποξρχπεί και δερμεϋει ςημ εςαιοεία) ή ποϊρχπξ
ειδικόπ ενξσριξδξςημέμξ.
1γ) Αμςίγοατξ άδειαπρσλλξγήπ και µεςατξοάπ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ
Αμιγόπ Λξλσρμαςικόμ (ΔΑΑΛ), Λικςόμ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ (ΛΔΑ) και
Άλλχμ Δπικίμδσμχμ Απϊβληςχμ (ΑΔΑ) απϊ ςξ Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ και
Δμέογειαπ ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία.
2. Οικξμξμική Ποξρτξοά (ρε κλειρςό σπξτάκελξ), ρϋμτχμα με ςξ
σπϊδειγμα ςξσ Παοαοςήμαςξπ Βεπί πξιμή απξκλειρμξϋ, ϊπξσ θα
ποξρδιξοίζεςαι με ρατήμεια ςξ κϊρςξπ ςχμ σπηοεριόμ, άμεσ και
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ. Ζ αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ θα ατξοά ςημ
ποξβλεπϊμεμη αμξιβή μεςατξοάπ και ςα ποξβλεπϊμεμα ςέλη απξςέτοχρηπ,
αμάλξγα ςηπ πξρϊςηςαπ (βάοξπ/κιλά). Ρημειόμεςαι ϊςι ξι ςιμέπ θα ποέπει μα
δίμξμςαι ρε ΔΣΠΩ, έχπ δϋξ δεκαδικά φητία.Ζ αμάθερη θα γίμει ρςξμ
σπξφήτιξ αμάδξυξ με ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρααπϊ ξικξμξμική άπξφη
ποξρτξοά απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή), εμό η ρϋγκοιρη ςχμ
ςιμόμ θα γίμει με βάρη ςιπ 10 επιρκέφειπ/μεςατξοέπκαι ςα 300kgρσμξλικξϋ
βάοξσπ μεςατεοϊμεμχμ απξβλήςχμ.
Ζ απξρτοάγιρη ςηπ ποξρτξοάπ θα ποαγμαςξπξιηθεί ςημ Πέμπςη, 22.02.2018 και
ώοα 11:00 ρςημ Αίθξσρα ςηπ Ιξρμηςείαπ ςηπ ΔΡΔΣ (Κ. Αλενάμδοαπ 196, Αθήμα, 1ξπ
ϊοξτξπ) απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ
απξςελερμάςχμ ςχμ διαγχμιρμόμ και ςχμ διαδικαριόμ διαποαγμάςεσρηπ, πξσ
ξοίρςηκε με ςημ σπ. αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.268/25-01-2018 απϊταρη ςξσ
Ιξρμήςξοα ςηπ ΔΡΔΣ (ΑΔΑ: 6Σ62465ΤΣΞ-ΔΩ5).
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Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα ιρυϋξσμ για εμεμήμςα (90) ημέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Αϋνηρη ςχμ ςιμόμ απϊ ςσυϊμ λάθη και παοαλείφειπ
απϊ ςημ πλεσοά ςξσ Αμαδϊυξσ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ.
Ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ διαγχμιρμξϋ θα ανιξλξγηθξϋμ μϊμξ ξι ποξρτξοέπ πξσ έυξσμ
ρσμςαυθεί και σπξβληθεί, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα ρυεςικά κετάλαια ςηπ
παοξϋραπ ποϊρκληρηπ.
Ηα κοίμξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ πξσ:


δεμ δίμξσμ ςιμή ρε εσοό ή είμαι αϊοιρςεπ ή δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η
ποξρτεοϊμεμη ςιμή.



πεοιέυξσμ ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή με οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ ή θέςξσμ ϊοξ
αμαποξραομξγήπ.



η ξικξμξμική ποξρτξοά σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ποϊρκληρηπ.



δεμ ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ
ποϊρκληρηπ.



δεμ σπξβληθξϋμ ςα απαοαίςηςα έγγοατα και πιρςξπξιηςικά.

Ζ επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ δϋμαςαι μα ειρηγηθεί, εμςϊπ ςηπ
ποξωπξλξγιρθείρηπ δαπάμηπ, ςημ καςακϋοχρη μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ έχπ
πξρξρςξϋ 30%, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 104 ςξσ
Μ.4412/2016.
Ο σπξφήτιξπ αμάδξυξπ ρςξμ ξπξίξ αμαςίθεςαι ςξ έογξ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα
ποξρέλθει εμςόπ πέμςε (5) εογάριμχμ ημεοώμ από ςημ ημεοξμημία ςηπ
απόταρηπ αμάθερηπ μα σπξγοάφει ςη ρυεςική ρύμβαρη.

Τπξβξλή ποξρτξοάπ από Έμχρη/Κξιμξποανία
Ζ κξιμή ποξρτξοά σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά, είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ
αμαδϊυξσπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ ενξσριξδξςημέμξ
με ρσμβξλαιξγοατική ποάνη.Ρςημ ποξρτξοά απαοαιςήςχπ ποέπει μα
ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ
ςχμ σπξφήτιχμ αμαδϊυχμ.Λε ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, κάθε μέλξπ ςηπ
έμχρηπ εσθϋμεςαι ειπ ξλϊκληοξ.
Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έμχρη/Ιξιμξποανίαξτείλει επιπλέξμ:


ϊλα ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά ποέπει μα σπξβάλλξμςαι για κάθε μέλξπ ςηπ
Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη.



Οοάνη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ κάθε Λέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ απϊ
ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει η έγκοιρη ςξσ για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Λέλξσπ ρςημ
Έμχρη/ Ιξιμξποανία, και ρςξ Διαγχμιρμϊ.



Σπεϋθσμη Δήλχρη κάθε μέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ με ςημ ξπξία
δερμεϋξμςαι ϊςι θα ρσρςήρξσμ ςημ Ιξιμξποανία, ετϊρξμ η ρϋμβαρη
αμαςεθεί ρςη ρσγκεκοιμέμη Έμχρη ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι και ξοιξθεςείςαι
ςξ μέοξπ ςξσ Έογξσ πξσ θα αμαλάβει κάθε Λέλξπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ
ρςξ ρϋμξλξ ςηπ Οοξρτξοάπ, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι έμα Λέλξπ χπ σπεϋθσμξ
για ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςη διξίκηρη ϊλχμ ςχμ Λελόμ ςηπ
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Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ, ρςημ ξπξία ςα μέλη δηλόμξσμ απϊ κξιμξϋ ϊςι θα
αμαλάβξσμ ειπ ξλϊκληοξ ςημ εσθϋμη για ςημ εκπλήοχρη ςξσ Έογξσ και με
ςημ ξπξία δερμεϋξμςαι ϊςι θα ξοίρξσμ με ρσμβξλαιξγοατική ποάνη, ςημ
ξπξία θα ποξρκξμίρξσμ μαζί με ςα σπϊλξιπα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ,
ςημ εκποξρόπηρη ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ και ςχμ μελόμ ςηπ έμαμςι ςηπ
Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξι εμ λϊγχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ είςε θα είμαι φητιακά
σπξγεγοαμμέμεπ, είςε θα τέοξσμ βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ.

Γ. ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ – ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ ΥΟΡΔΩΝ

Γ1. Υσρικό Αμςικείμεμξ και Σευμικέπ Ποξδιαγοατέπ
Αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ είμαι η παοξυή σπηοεριόμ για ςημ ρσλλξγή, μεςατξοά και
απξςέτοχρη ςχμ παοαγξμέμχμ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ πξσ παοάγξμςαι ρςημ
Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη εθμική και κξιμξςική
μξμξθερία (μ.4042/2012, ΣΑ 146163/2012), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει,όρςε μα
διαρταλίζεςαι έμα σφηλϊ επίπεδξ ποξρςαρίαπ ςηπ αμθοόπιμηπ σγείαπ και ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ.
α Δπικίμδσμα Απϊβληςα Σγειξμξμικόμ Λξμάδχμ (ΔΑΣΛ) διακοίμξμςαι ρςιπ ενήπ
καςηγξοίεπ:
•

Δπικίμδσμα Απϊβληςα Αμιγόπ Λξλσρμαςικά (ΔΑΑΛ)

•

Λικςά Δπικίμδσμα Απϊβληςα (ΛΔΑ)

•

Άλλα Δπικίμδσμα Απϊβληςα (ΑΔΑ)

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαλαμβάμει ςα παοαγϊμεμα απϊ ςημ ΔΡΔΣ
Δπικίμδσμα Απϊβληςα πξσ είμαι ποξρχοιμά απξθηκεσμέμα εμςϊπ ειδικά
διαμξοτχμέμξσ υόοξσ (κάδξσ-φσγείξσ), επαοκξϋπ υχοηςικϊςηςαπ και σπϊ
ρσμθήκεπ πξσ δεμ επιςοέπξσμ ςημ αλλξίχρη ςχμ απξβλήςχμ, ρϋμτχμα με ςα
ξοιζϊμεμα ρςη ρυεςική μξμξθερία. Ξι επιρκέφειπ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ κςήοιξ
ςηπ ΔΡΔΣ, ρςημ Κ. Αλενάμδοαπ 196, ρςημ Αθήμα.
Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ παοαλαβή ςχμ ΔΑΣΛ, μα διαθέςει ϊλα ςα
ξοιζϊμεμα ρςημ ρυεςική μξμξθερία ρσμξδεσςικά έγγοατα, ςα ξπξία θα
σπξγοάτξμςαι απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ σπαλλήλξσπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ.
Ιαςά ςημ παοαλαβή ςχμ ΔΑΣΛ, ςξ
εκδίδει/ρσμπληοόμει ςα ακϊλξσθα έγγοατα:

ποξρχπικϊ

ςξσ

Αμαδϊυξσ

θα

1. Απϊδεινη ζϋγιρηπ.
ημ ρςιγμή ςηπ παοάδξρηπ, θα ζσγίζεςαι με ηλεκςοξμική ζσγαοιά, η πξρϊςηςα
ςχμ απξβλήςχμ ΔΑΣΛ, παοξσρία εκποξρόπξσ ςηπ ΔΡΔΣ.
2. Έγγοατξ Έμςσπξ Αμαγμόοιρηπ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ.
Ρσμπληοόμεςαι ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ 146163/1537/2012, ρσμξδεϋει ςα ΔΑΣΛ
καςά ςη μεςατξοά ςξσπ και εκδίδεςαι ρε ςέρρεοα (4) αμςίγοατα (1 για ςημ
ΔΡΔΣ, 1 για ςξμ Αμάδξυξ, 1 για ςη μξμάδα επενεογαρίαπ, 1 ξικεία Οεοιτέοεια).
Ξ Αμάδξυξπ θα επιρςοέτει ρςημ ΔΡΔΣ ςα αμςίςσπα με ρσμπληοχμέμξ ςξ πεδίξ πξσ
ατξοά ςη παοαλαβή και επενεογαρία ςχμ απξβλήςχμ απϊ ςημ μξμάδα
απξςέτοχρηπ, ςξ ξπξίξ είμαι απξδεικςικϊ ςηπ διαυείοιρηπ/επενεογαρίαπ ςχμ ΔΑΣΛ.
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Ξ ςελικϊπ απξδέκςηπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ απξκξμιρθέμςχμ ΔΑΣΛ είμαι απξκλειρςικά η
Λξμάδα Απξςέτοχρηπ πξσ αμήκει ρςξμ Διδικϊ Διαβαθμιδικϊ Ρϋμδερμξ Μξμξϋ
Αςςικήπ (ΔΔΡΜΑ) και σπεϋθσμη για ςη λειςξσογία ςηπ είμαι η Ιξιμξποανία Λίρθχρηπ
Απξςετοχςήοα, η ξπξία διαθέςει ϊλεπ ςιπ απαιςξϋμεμεπ άδειεπ και πιρςξπξιήρειπ
ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία (ΙΣΑ 146163/2012 και ΙΣΑ 24944/1159/2006)
και είμαι εγγεγοαμμέμη ρςξ Ληςοόξ Τξοέχμ Διαυείοιρηπ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ
ςξσ ΣΟΔΙΑ με αοιθμϊ μηςοόξσ 46.
Ξι επικίμδσμεπ υημικέπ ξσρίεπ ρσλλέγξμςαι υχοιρςά, ρε ειδικά μη διαβοόριμα
δξυεία και μεςά ςη ρσρκεσαρία ςξσπ απξρςέλλξμςαι ποξπ ειδική επενεογαρία
ρϋμτχμα με ςημ κείμεμεπ διαςάνειπ. Ζ ςασςϊςηςα ςχμ υημικόμ ξσριόμ θα ποέπει μα
αμαγοάτεςαι εσκοιμόπ ρςιπ ρσρκεσαρίεπ ασςέπ. Ρςα απξθηκεσςικά ασςά μέρα, θα
ποέπει μα σπάουει εςικέςα με ςημ ημεοξμημία και ποξέλεσρή ςξσπ. Δπικίμδσμα
απϊβληςα ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ δεμ ποέπει πξςέ μα αμαμιγμϋξμςαι.
Ξ Αμάδξυξπ, θα ποξρτέοει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ βάρει ςξσ ποξγοάμμαςξπ απξκξμιδήπ
ςχμ ΔΑΣΛ πξσ θα καθξοίζεςαι αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ζ
ρϋμςανη
ςξσ
ποξγοάμμαςξπ
θα
γίμεςαι
καςϊπιμ
ρσμεμμϊηρηπ
ςχμ
αμςιρσμβαλλξμέμχμ, ςηλετχμικά ή με απξρςξλή ταν ή μέρχ ηλεκςοξμικξϋ
ςαυσδοξμείξσ. οξπξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι δσμαςή μϊμξμ καςϊπιμ
ρσμεμμϊηρηπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ, με απξρςξλή ταν ή μέρχ ηλεκςοξμικξϋ
ςαυσδοξμείξσ. Δεδξμέμξσ ϊςι η ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςχμ ΔΑΣΛ δεμ δϋμαςαι μα
σπεοβαίμει ςξ ξοιζϊμεμξ απϊ ςξ μϊμξ υοξμικϊ διάρςημα, η ρσυμϊςηςα ρσλλξγήπ θα
ποέπει μα είμαι ρϋμτχμη με ασςϊμ καθόπ και με ςιπ εκάρςξςε αμάγκεπ ςξσ
Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα καλϋπςει ςημ
ΔΡΔΣ ακϊμη και ρε έκςακςεπ πεοιπςόρειπ καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ.
Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα ποαγμαςξπξιεί ςξσλάυιρςξμ μία (1) μεςατξοά αμά
ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ (ςξσλάυιρςξμ 10 επιρκέφειπ/μεςατξοέπ).
Ζ παοαλαβή θα γίμεςαι με ςημ παοξσρία εμςεςαλμέμξσ ποξρχπικξϋ ςηπ ΔΡΔΣ για
ςημ επίβλεφη ςηπ διαδικαρίαπ παοάδξρηπ.
Γ2. Τπξυοεώρειπ Αμαδόυξσ
1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ςιπ απαιςξϋμεμεπ διξικηςικέπ άδειεπ
ρσλλξγήπ και μεςατξοάπ ΔΑΣΛ, ΔΑΑΛ, ΛΔΑ και ΑΔΑ, μα είμαι εγγεγοαμμέμξπ
ρςξ Ληςοόξ Τξοέχμ Διαυείοιρηπ Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ και μα διαθέςει ςιπ
απαοαίςηςεπ πιρςξπξιήρειπ (π.υ. ISO, ADR).
2. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ρϋμβαρη ρε ιρυϋ για ςημ επενεογαρία ςχμ
ΔΑΣΛ με ςημ εςαιοεία διαυείοιρηπ ςξσ Απξςετοχςήοα ςξσ ΔΔΡΜΑ.
3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ςξμ απαιςξϋμεμξ ενξπλιρμϊ, ξυήμαςα και
ςξ ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ όρςε μα εναρταλίζει ςημ απξκξμιδή ςχμ
Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ Σγειξμξμικόμ Λξμάδχμ καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ
ρσμβαςικήπ

πεοιϊδξσ

ρϋμτχμα

με

ςιπ

εκ

ςξσ

μϊμξσ

απαιςξϋμεμεπ

ποξδιαγοατέπ.
4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδίδει ςααπξκξμιρθέμςα απϊβληςα ρςημ
μξμάδα απξςέτοχρηπ ςξσ ΔΔΡΜΑ. Ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ
παοαβεί ςημ σπξυοέχρη ςξσ ασςή, και λϊγχ ςηπ παοάβαρηπ ςξσ ασςήπ
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επιβληθξϋμ ποϊρςιμα ή άλλεπ πξιμέπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, οηςόπ
ρσμτχμείςαι ϊςι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ πληοχμή ςξσπ θα είμαι ξ
Αμάδξυξπ.
5. Ζ μεςατξοά ςχμ ΔΑΣΛ απϊ ςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι με ςα ειδικά ξυήμαςα
φσγεία ςα ξπξία διαθέςει και ςα ξπξία ςηοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ ρυεςικήπ
μξμξθερίαπ.
6. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ, όρςε
μα παοέυει ξμαλά και υχοίπ καθσρςεοήρειπ ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ρςημ Αμαθέςξσρα
Αουή.
7. Ρε πεοίπςχρη βλάβηπ, ςακςικήπ ή έκςακςηπ ρσμςήοηρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ ςξσ
έυει ςημ σπξυοέχρη μα ειδξπξιεί έγκαιοα ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και μα
ποξβαίμει άμερα ρε ϊλεπ ςιπ απαιςξϋμεμεπ εμέογειεπ ποξκειμέμξσ μα παοέυει
ξμαλά ςιπ Σπηοερίεπ ςξσ.
8. ξ ποξρχπικϊ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ, θα ποέπει μα είμαι
άοιρςξ, ςϊρξ απϊ απϊφεχπ ςευμικήπ καςαοςίρεχπ, ϊρξ και απϊ απϊφεχπ
ρσμπεοιτξοάπ και μα διαθέςει ςημ καςάλληλη ςευμική και επαγγελμαςική
ικαμϊςηςα, ςευμξγμχρία και εμπειοία για ςημ ξοθή εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ
ςξσ έογξσ.
9. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ θα ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ
ςξμείπ ςξσ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ,
πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ
ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και
εογαςικξϋ δικαίξσ.
10. Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςημ εογαςική και αρταλιρςική
μξμξθερία και ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ
και ςη ποϊληφη ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ και ποέπει μα ρσμμξοτόμεςαι με
Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ
(μ.3850/2010). Ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ρςξ ακέοαιξ ςημ εσθϋμη και
σπξυοέχρη

για

αρταλιρςικέπ

ειρτξοέπ,

εογξδξςικέπ

σπξυοεόρειπ,

ςιπ

σπξυοεόρειπ πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςημ μη ςήοηρη ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ
και ςημ αρςική και πξιμική εσθϋμη εογαςικξϋ αςσυήμαςξπ ςχμ μελόμ ςξσ
ρσμεογείξσ ςξσ. Ξ Αμάδξυξπ και ςξ ποξρχπικϊ πξσ θα υοηριμξπξιήρει καςά
ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ, δεμ έυξσμ καμία απξλϋςχπ ρυέρη εναοςημέμηπ
εογαρίαπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξι δε μιρθξί και αμξιβέπ ςξσπ, καθόπ και
ξπξιερδήπξςε άλλεπ σπξυοεόρειπ, ξι ξπξίεπ επιβάλλξμςαι απϊ ςημ εογαςική και
αρταλιρςική μξμξθερία, βαοϋμξσμ απξκλειρςικά ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ είμαι ξ
μϊμξπ σπεϋθσμξπ έμαμςι ασςόμ με ςξσπ ξπξίξσπ ρσμδέεςαι με εογαριακή ή άλλη
ρυέρη καθόπ και έμαμςι ςοίςχμ εν’ ατξομήπ ςχμ ρυέρεχμ ασςόμ. Ζ
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Αμαθέςξσρα Αουή δεμ τέοει καμία αρςική ή άλλη εσθϋμη έμαμςι ςξσ
ποξρχπικξϋ πξσ θα απαρυξληθεί για ςξ ποξαματεοθέμ έογξ.
11. Ρε πεοίπςχρη ποξκληθείρηπ βλάβηπ ή ζημιάπ ρςξσπ υόοξσπ, ρςξμ ενξπλιρμϊ
ςηπ ΔΡΔΣ ή ρε ξιξμδήπξςε ςοίςξ, ετ’ ϊρξμ ασςή ξτείλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα
σπαλλήλξσ ςξσ Αμαδϊυξσ, ςχμ εογαριόμ ςξσ ή ρε υοήρη ελαςςχμαςικξϋ
ενξπλιρμξϋ και σλικόμ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, με δική ςξσ δαπάμη, μα
απξκαςαρςήρει άμερα ςη βλάβη και ξ ενξπλιρμϊπ μα παοαδξθεί ρςημ ίδια καλή
καςάρςαρη.
12. Ρςξ πξρϊ ςηπ ρσμξλικήπ αμξιβήπ πεοιλαμβάμεςαι η αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ και
ςχμ ρσμεογαςόμ ςξσ καθόπ και ςα γεμικά ή ειδικά ένξδά ςξσ (ένξδα
μεςακίμηρηπ, αρτάλιρηπ, κλπ). Ρσμτχμείςαι οηςά ϊςι ξ Αμάδξυξπ ξσδεμία άλλη
απαίςηρη έυει καςά ςηπ ΔΡΔΣ, πέοαμ ςξσ αμχςέοχ πξρξϋ ςηπ ρσμξλικήπ
αμξιβήπ.
13. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ξιερδήπξςε
αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά με ςημ εκςέλερη ςηπ
ρϋμβαρηπ.

Γ3. Τπξυοεώρειπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή με δικά ςηπ μέρα και ποξρχπικϊ θα ρσλλέγει και θα
ρσρκεσάζει ϊλα ςα παοαγϊμεμα ΔΑΣΛ και θα ςα απξθηκεϋει ποξρχοιμά ρε ειδικϊ
υόοξ απξθήκεσρηπ (φσκςικϊ θάλαμξ) επαοκξϋπ υχοηςικϊςηςαπ και σπϊ ρσμθήκεπ
πξσ δεμ επιςοέπξσμ ςημ αλλξίχρη ςχμ απξβλήςχμ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη
ρυεςική μξμξθερία, μέυοι ςηπ παοαλαβήπ ςξσ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. Ξ υόοξπ
ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ ςχμ απξβλήςχμ ποέπει μα παοέυει δσμαςϊςηςα εσυεοξϋπ
ποϊρβαρηπ και διακίμηρηπ ςχμ ξυημάςχμ μεςατξοάπ ςχμ ΔΑΣΛ.
Διδικϊςεοα:
1. α απϊβληςα θα ρσρκεσάζξμςαι ρε πιρςξπξιημέμα υαοςξκιβόςια (αμάλξγα με
ςξμ υαοακςήοα ςχμ απξβλήςχμ) με ερχςεοική πλαρςική επέμδσρη ςϋπξσ
HOSPITAL BOX ςχμ ξπξίχμ ξι μέγιρςεπ διαρςάρειπ δεμ θα ποέπει μα
σπεοβαίμξσμ ςα εβδξμήμςα εκαςξρςά (70 cm).
2. Ρςξ ερχςεοικϊ ςχμ υαοςξκιβχςίχμ θα είμαι ρσρκεσαρμέμα ςα ΔΑΣΛ ρε
πλαρςικέπ ρακξϋλεπ απϊ ρσμθεςικϊ σλικϊ πλημ PVC, ςχμ ξπξίχμ ςξ πάυξπ και η
μηυαμική αμςξυή θα εγγσάςαι ςημ αδιαπεοαςϊςηςα και ρςεγαμϊςηςα ςηπ
ρσρκεσαρίαπ.

Ολαρςική

ρακξϋλα

εοσθοξϋ

υοόμαςξπ

(πλημ

PVC)

θα

ςξπξθεςείςαι και ενχςεοικά εκάρςξσ υαοςξκιβχςίξσ.
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3. α αιυμηοά αμςικείμεμα, θα ρσλλέγξμςαι αουικά ρε πλαρςικά (πλημ PVC),
ασςϊκλειρςα κιςία και έπειςα θα ρσρκεσάζξμςαι ρε υαοςξκιβόςια.
4. Tα σγοά απϊβληςα θα ρσρκεσάζξμςαι ρε πεοιέκςεπ καςάλληλξσ σλικξϋ (πλημ
PVC), υχοηςικϊςηςαπ 10-20 λίςοχμ, πιρςξπξιημέμξσπ καςά UN, ξι ξπξίξι θα
τέοξσμ εςικέςα με βαρικέπ πληοξτξοίεπ για ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ καθόπ και
ςημ παοαγχγή ςξσπ. Ρσγκεκοιμέμα, θα ποέπει μα έυξσμ ςξ διεθμέπ ρϋμβξλξ και
ςημ αμςίρςξιυη ρήμαμρη ςξσ επικίμδσμξσ, μα αμαγοάτξσμ ςημ κλάρη και ςξμ
αοιθμϊ UN χπ ποξπ ςημ επικιμδσμϊςηςα ςξσπ, καθόπ και ποέπει μα αμαγοάτξσμ
ςημ ημεοξμημία και ςημ θέρη παοαγχγήπ ςξσπ (ςμήμα, εογαρςήοιξ κλπ).
5. Ξι απαιςξϋμεμεπ ρσρκεσαρίεπ θα διαςίθεμςαι απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή.
6. Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ έυξσμ ςηοηθεί ξι ποξαματεοθείρεπ ποξδιαγοατέπ ή ςξ
υαοςξκιβόςιξ έυει βοαυεί ή καςαρςοατεί, ςϊςε η Αμαθέςξσρα Αουή σπξυοεξϋςαι
μα ςα επαμαρσρκεσάρει, ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ρςημ παοξϋρα
ποξδιαγοατέπ. Αμ η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ ρσμμξοτχθεί ρςημ σπξυοέχρη ςξσ
ασςή, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ δικαιξϋςαι μα μημ ςα παοαλάβει. Ρ’ ασςήμ ςημ
πεοίπςχρη, θα γίμεςαι ειδική μμεία ρςα ρσμξδεσςικά έμςσπα.
7. Ιαςά ςημ ξοιρθείρα ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ΔΑΣΛ, Ζ Αμαθέςξσρα Αουή
σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει εμςεςαλμέμξ ποξρχπικϊ, για ςημ επίβλεφη ςηπ
διαδικαρίαπ παοάδξρηπ ςχμ ΔΑΣΛ και για ςημ σπξγοατή ςχμ ρσμξδεσςικόμ
εμςϋπχμ, όρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η παοαλαβή ςχμ ΔΑΣΛ.
8. Ρε πεοίπςχρη πξσ επαμειλημμέμχπ η Αμαθέςξσρα Αουή, δεμ ςηοεί έρςχ και μία
απϊ ςιπ ποξαματεοθείρεπ ποξδιαγοατέπ, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ δικαιξϋςαι μα
καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη.
9. Πηςόπ ρσμτχμείςαι ϊςι η Αμαθέςξσρα Αουή, αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα
μημ παοαδίδει ρςξμ Αμάδξυξ οαδιεμεογά απϊβληςα ακϊμη και ρε μικοέπ
πξρϊςηςεπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ απξδειυθεί δικαρςικά ή απϊ κοαςικϊ έλεγυξ η
σπαίςια παοάβαρη, ςϊςε δίδεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξμ Αμάδξυξ μα λϋρει άμερα ςη
ρϋμβαρη, με κξιμξπξίηρη ενχδίκξσ και μα ανιόρει ςημ απξκαςάρςαρη
ξπξιαρδήπξςε ζημίαπ ςξσ, εταομξρςέχμ ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςημ
Δθμική και Ιξιμξςική Μξμξθερία κσοόρεχμ, για ςιπ ξπξίεπ εσθϋμεςαι
απξκλειρςικά η Αμαθέςξσρα Αουή.

Δ. ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ
Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ςα
κάςχθι δικαιξλξγηςικά:
1. Πιρςξπξιηςικό Υξοξλξγικήπ Δμημεοόςηςαπ, ρε ιρυϋ, απϊ ςξ ξπξίξ μα
ποξκϋπςει ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ είμαι εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ
σπξυοεόρειπ.
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2. Πιρςξπξιηςικά Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ, ρε ιρυϋ, απϊ ςα ξπξία μα
ποξκϋπςει ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ είμαι εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ ειρτξοέπ
κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ.
3. Αμςίγοατξ πξιμικξύ μηςοώξσ (έκδξρηπ ςξσλάυιρςξμ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ).
Ζ σπξυοέχρη ατξοά ιδίχπ:
α)ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ
εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.), ςξσπ διαυειοιρςέπ,
β) ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ,
καθόπ και ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ.
4. Απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ,
τξοέα.

ξικξμξμικξϋ

α) Ρςιπ ΑΔ: Ιαςαρςαςικϊ και ΤΔΙ δημξριεϋρεχπ ασςξϋ ή κχδικξπξίηρη
Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ. (Δεμ απαιςείςαι ΤΔΙ αμ η
αίςηρη καςαυόοηρηπ ρςξ ΓΔΛΖ έγιμε απϊ 01/01/2015 και ετενήπ).
ελεσςαίξ Οοακςικϊ ςξσ Δ.Ρ. πεοί εκποξρχπήρεχπ και ςξ ρυεςικϊ ΤΔΙ ή
Οιρςξπξιηςικϊ Θρυϋξσραπ Δκποξρόπηρηπ απϊ ςξ ΓΔΛΖ.
β) Ρςιπ ΔΠΔ: Ιαςαρςαςικϊ και ΤΔΙ δημξριεϋρεχπ ασςξϋ ή κχδικξπξίηρη
Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ. (Δεμ απαιςείςαι ΤΔΙ αμ η
αίςηρη καςαυόοηρηπ ρςξ ΓΔΛΖ έγιμε απϊ 1/1/2015 και ετενήπ).
γ) Ρςιπ ΟΔ, ΔΔ, ΙΚΔ: Ιαςαρςαςικϊ ρσρςάρεχπ ή κχδικξπξίηρη Ιαςαρςαςικξϋ
ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ..
δ) Ρςιπ Αςξμικέπ Δπιυειοήρειπ και Υσρικά Ποόρχπα: Βεβαίχρη έμαονηπ
επιςηδεϋμαςξπ/ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ απϊ ςημ ξικεία ΔΞΣ.
ε) Ρςημ πεοίπςχρη άλλχμ μξοτώμ εςαιοειώμ, ξπξιαδήπξςε μξμιμξπξιηςικά
έγγοατα ρϋρςαρηπ και εκποξρόπηρηπ απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει η μϊμιμη
λειςξσογία ςηπ εςαιοείαπ και ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ςξσ τξοέα πξσ έυξσμ
δικαίχμα μα δερμεϋξσμ με ςημ σπξγοατή ςξσπ. Για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα
απαιςείςαι ρσμμημέμη επίρημη μεςάτοαρη ασςόμ ρςημ Δλλημική Γλόρρα.
5. Οοϊρταςξ,Γεμικό Πιρςξπξιηςικό ςξσ Γεμικξύ Δμπξοικξύ Μηςοώξσ (ΓΔΜΗ) και
Πιρςξπξιηςικό εγγοατήπ ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ, ετϊρξμ απαιςείςαι η
εγγοατή ρε ασςϊ.
Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ
έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ 2018 (31 Δεκεμβοίξσ 2018).
Ζ ΔΡΔΣ δϋμαςαι μα ςοξπξπξιήρει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη λϊγχ αλλαγήπ ςξσ
μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ λειςξσογίαπ ςηπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 3 ςξσ
Δέκαςξσ οίςξσ άοθοξσ ςξσ Μϊμξσ 4286/2014 (ΤΔΙ 194/Α/19.9.2014), ϊπχπ
ιρυϋει. Ιαςά ςα λξιπά θα ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ ξι ίδιξι ϊοξι και ρσμτχμίεπ ςηπ
παοξϋραπ ρϋμβαρηπ.
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Ζ Ρϋμβαρη ςοξπξπξιείςαι ϊςαμ ρσμτχμήρξσμ εγγοάτχπ ποξπ ςξϋςξ ςα δϋξ
ρσμβαλλϊμεμα μέοη,ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 132, 201 ςξσ Μ.
4412/2016.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ- ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ υιλίχμ ςεςοακξρίχμ εσοώ
(1.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ ΤΟΑ 24% και θα βαοϋμει ςξμ
ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 0899, ςξσ ξικξμξμικξϋ
έςξσπ 2018.
Ζ αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ θα ατξοά ςημ ποξβλεπϊμεμη αμξιβή μεςατξοάπ και ςα
ποξβλεπϊμεμα ςέλη απξςέτοχρηπ, αμάλξγα ςηπ πξρϊςηςαπ (βάοξπ/κιλά) ςχμ
μεςατεοϊμεμχμ απξβλήςχμ και δεμ θα σπεοβεί έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ 2018, ςα υίλια
ςεςοακϊρια εσοό, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ.
Ζ πληοχμή θα γίμει ςμημαςικά ρε ςοειπ (3) δϊρειπ με βάρη ςα αμςίρςξιυα δελςία
μεςατξοάπκαι ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μϊμιμχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι
απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ καςά ςξμ υοϊμξ πληοχμήπ. α αμαγκαία
δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ για ςημ ενϊτληρη ςηπ παοαρυεθείραπ σπηοερίαπ είμαι :
1.

Ποχςόκξλλξ Οοιρςικήπ Πξρξςικήπ και Πξιξςικήπ Παοαλαβήπ ςχμ
παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, ςξ ξπξίξ ρσμςάρρεςαι απϊ αομϊδια Δπιςοξπή
Οαοαλαβήπ ςηπ ΔΡΔΣ.

2.

Σιμξλόγιξ Παοξυήπ Τπηοεριώμ ςξσ αμαδϊυξσ για εογαρίεπ δεδξσλεσμέμεπ.

3.

Πιρςξπξιηςικό Υξοξλξγικήπ Δμημεοόςηςαπ, εμ ιρυϋ.

4.

Πιρςξπξιηςικά Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ, εμ ιρυϋ.

5.

Τπεύθσμη δήλχρη πεοί μη εκυώοηρηπ ςχμ ςιμξλξγίχμ και πεοί μη
καςάρυερηπ ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ πληοχμήπ.
Βεβαίχρη αοιθμξύ ΙΒΑΝ ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ ρςξμ ξπξίξ θα καςαςεθεί ςξ
αμςίςιμξ ςηπ πληοχμήπ, (τχςξςσπία ςξσ βιβλιαοίξσ είςε έγγοατξ ςηπ
ςοάπεζαπ).
Ιάθε άλλξ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ
πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή.

6.

7.

Ζ αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ θα σπϊκειςαι ρςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ ρϋμτχμα με ςημ
μξμξθερία ϊπχπ ιρυϋει. Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ καςχςέοχ κοαςήρειπ:
α) 0,06% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ
(Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ.),επ’ ασςήπ Φαος/μξ 3% και επ’ ασςξϋ 20% ειρτξοά σπέο
ΟΓΑ,
β) 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Ποξδικαρςικώμ Ποξρτσγώμ (άοθοξ 347
Μ.4412/2016) επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ
(άοθοξ 350, Μ.4412/2016), επ’ ασςήπ Φαος/μξ 3% και επ’ ασςξϋ 20%
ειρτξοά σπέο ΟΓΑ,
γ) παοακοάςηρη τόοξσ ειρξδήμαςξπ 4% για ςα είδη και 8% για ςιπ σπηοερίεπ
επί ςηπ καθαοήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 64 ςξσ
Μ.4172/2013,
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δ) κάθε άλλη κοάςηρη πξσ ςσυϊμ θερμξθεςηθεί καςά ςη διάοκειαπ ςηπ
σπξγοατείραπ ρϋμβαρηπ με ςξμ αμάδξυξ.
Σ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ
Ζ ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ θα αμαοςηθεί ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςηπ
Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ, (http://www.esdy.edu.gr), ρςξ “Διαϋγεια”
(https://diavgeia.gov.gr/) και ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ(www.promitheus.gov.gr).
Ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ ακϊμα, μα λάβξσμ γμόρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ
ρςξ μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ (κςήοιξ Κ.
Αλενάμδοαπ 196, 1ξπ ϊοξτξπ) καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ καθόπ επίρηπ με
δική ςξσπ επιμέλεια και δαπάμη μα λάβξσμ αμςίγοατα ςχμ ςεσυόμ ςηπ διακήοσνηπ.
α αιςήμαςα παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ και διεσκοιμίρεχμ για ςξμ
διαγχμιρμϊ σπξβάλλξμςαι εγγοάτχπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςξ αογϊςεοξ 7 ημέοεπ
ποιμ

ςημ

ημεοξμημία

ρσμπληοχμαςικέπ

λήνηπ

σπξβξλήπ

πληοξτξοίεπ

καθόπ

ςχμ
και

ποξρτξοόμ.
ξι

γοαπςέπ

Ρημειόμεςαι

ϊςι

διεσκοιμίρειπ

ςηπ

Αμαθέςξσραπ Αουήπ επί εοχςημάςχμ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ ρυεςικά με ςα έγγοατα
και ςη διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ θα αμαοςόμςαι ρςξ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςηπ ΔΡΔΣ
(www.esdy.edu.gr).
Για πεοαιςέοχ πληοξτξοίεπ παοακαλξϋμε μα επικξιμχμείςε ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ
και όοεπ με ςξ μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ΔΡΔΣ, ςηλέτχμξ: 213 20 10 127-130,
email: finance@esdy.edu.gr
Ο ΚΟΜΗΣΟΡΑ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(ηλεκςοξμική εμημέοχρη):
1. Γοατείξ Ιξρμηςείαπ
2. Γοατείξ Αμαπληοχςή Ιξρμήςξοα
3. Γοατείξ Οοξψρςαμέμηπ Δ/μρηπ Γοαμμαςείαπ
4. μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ
5. Λέλη επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ

Δπχμσμία Δςαιοείαπ
ΑΤΛ, ΔΞΣ

ΑΘΗΝΑ,

Διεϋθσμρη Έδοαπ
ηλέτχμα

/

/ 2018

ΠΡΟ
ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ

επικξιμχμίαπ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΓΠΑΛΛΑΔΘΑΡ

Fax, Email

ΛΖΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ

Σπεϋθσμξπ

Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, TK 11521, ΑΗΖΜΑ

επικξιμχμίαπ

ΘΕΜΑ: Τποβολή προςφοράσ ςχετικά με την Αο. Οοχς. ΔΡΔΣ/…………. Οοϊρκληρη.
ασ υποβάλουμε ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ με ςκοπό τη ςυμμετοχή του
φορζα μασ ςτην διαδικαςία για την απευθείασ ανάθεςη

των υπηρεςιών / τησ

προμήθειασ …………………………………………………….….., αματξοικά με ςημ Αο. Οοχς.
ΔΡΔΣ/………

ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ

Σγείαπ και παρακαλοφμε όπωσ κάνετε δεκτή την ςυμμετοχή μασ ςτην ανωτζρω

διαδικαςία.

υνημμένα: φραγιςμζνοσ Φάκελοσ Προςφοράσ
Ξ/Ζ Αις….
Υπογραφή και Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B
ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ OIKONOMIKH ΠΡΟΥΟΡΑ

Για ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ ρσλλξγήπ, μεςατξοάπ και απξςέτοχρηπ ςχμ
Δπικίμδσμχμ Απξβλήςχμ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ, επί ςηπ Κ.
Αλενάμδοαπ 196, Αθήμα, ρϋμτχμα με ςημ σπ’ αοιθ. ……………………………… ποϊρκληρη
ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ, η εςαιοεία ………………………………, ποξρτέοει ςα
κάςχθι:

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΣΩΝ ΕΑΤΜ ΣΗ ΕΔΤ
ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ
( € / KG )
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΚΟΣΟ ΕΠΙΚΕΨΗ
ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΙΜΗ ΑΝΕΤ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Η αμάθερη θα γίμει ρςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ με ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα από
ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ (υαμηλόςεοη ςιμή), εμώ
η ρύγκοιρη ςχμ ςιμώμ θα γίμει με βάρη ςιπ 10 επιρκέφειπ/μεςατξοέπ και ςα
300kg ρσμξλικξύ βάοξσπ μεςατεοόμεμχμ απξβλήςχμ.
Ζ ποξρτξοά,πεοιλαμβάμειςξσλάυιρςξμ 1 επίρκεφη/μεςατξοά αμά ςοιάμςα (30)
ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ΔΡΔΣ, ρςημ Κ. Αλενάμδοαπ 196, ρςημ
Αθήμα.
Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει για εμεμήμςα (90) ημέοεπ. Ζ αμχςέοχ ςιμή θα ιρυϋει
για ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρσμβαςικήπ διάοκειαπ ςξσ έογξσ.

……………………………………

Ξ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ

(ςϊπξπ και ημεοξμημία)

(Σπξγοατή-Ρτοαγίδα)
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Διδικέπ απαιςήρειπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ

1. Ξι ςιμέπ θα δίδξμςαι ρε Δσοό και η αμαγοατή ςηπ ςιμήπ μπξοεί μα γίμεςαι μέυοι
δϋξ δεκαδικά φητία. Ζ ςιμή για καθέμα απϊ ςα πεδία ςξσ παοαπάμχ πίμακα θα
είμαι μια και μξμαδική και ϊπξσ κοίμεςαι ρκϊπιμξ, απϊ ςξμ Αμάδξυξ, θα
αμαλϋεςαι επαοκόπ ξ ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ/ποξρδιξοιρμξϋ ασςήπ ςηπ ςιμήπ μεςά
ςξ ςέλξπ ςχμ αμχςέοχ πιμάκχμ.
2. Οοξρτξοά πξσ δίμει ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή ρε οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ, ή πξσ
θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ ςιμήπ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δτϊρξμ απϊ ςημ
ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή ή δεμ δίδεςαι εμιαία
ςιμή η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι ραμ απαοάδεκςη.
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