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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 207/2022  

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (για ηην ζσλλογή, μεηαθορά και εναλλακηική διατείριζη ηων τρηζιμοποιημένων 

βρώζιμων λιπών & ελαίων – ηηγανελαίων) 

 

O Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Ισαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα»  έρνληαο ππφςε ηα παξαθάησ ζρεηηθά: 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

Κάζε ελδηαθεξφκελν λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ βξψζηκσλ 

ιηπψλ & ειαίσλ, κε αληαπνδνηηθά νθέιε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηνλ Ννζνθνκείν, ρσξίο νηθνλνκηθφ 

βάξνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ, κέρξη ηελ Πέκπηε 29-12-2022 θαη ψξα 10.00 πκ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαη ζα δειψζνπλ φηη ζα εγθαηαζηήζνπλ κε δηθέο ηνπο απνθιεηζηηθά δαπάλεο ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη αηηήζεηο παξνρήο 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Βαζκφο Αζθαιείαο 

Ισάλληλα,  22-12-2022 

 

Αξηζ. Πξση. : 17884 

 

 ΠΡΟ:    Κάζε ελδηαθεξφκελν  

 ΣΜΖΜΑ Προμηθειών 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : . Γθνξίηζα  

Σειέθσλν : 2651080624 

Fax : 2651029470 

E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

 ΚΟΗΝ:Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/ 

ΥΔΣ: α)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07)  

 β)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

 γ)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/21 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 δ)   Tελ αξηζκ. 146163/2012 (ΦΔΚ 1537/η. Β’/08-05-212) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε 

Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

 ε)  Σελ αξηζκ.17882/22-12-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: 6Μ8Φ46906Ω-ΣΝΞ) 
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δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γ.Ν. Ισαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα» θαη ζα ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δχν (2) έηε. κε δπλαηφηεηα αλαλεψζεσλ αλά έηνο, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη, αιιά θαη πιεξνχληαη αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) ζσζηή ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο,  

β) ν πιεηνδφηεο λα είλαη ζπλεπήο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ην Ννζνθνκείν  

γ) έγγξαθε εθδήισζε ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ην αξκφδην φξγαλν πνπ ζα εθηηκήζεη εάλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο 

θαη ζα ιάβεη ηε ζρεηηθή απφθαζε παξάηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο. Η ζχκβαζε ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ θαη νη δπν πιεπξέο 

 

3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ Πέκπηε 29-12-2022 θαη ψξα 10.00 

πκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ελψπησλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

ππνβάινπλ ή απνζηέιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Να μην ανοιτθεί από ηην 

ηατσδρομική σπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ, κέρξη θαη ηελ Πέκπηε, 29-12-2022 θαη ψξα 10.00 

πκ. 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη εμήο ππνθάθεινη εηο δηπινχλ: 

 

3.1. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής 

α.  Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ ζε πεξίπησζε ΑΔ, 

ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΙΚΔ θαζψο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε 

ρξφλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

β. Πνηληθά κεηξψα ησλ κειψλ ηνπ Γ (ζε πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ) ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ (ζε πεξίπησζε Ο.Δ, 

Δ.Δ,ΙΚΔ) κε ρξφλν έθδνζεο έσο 3 κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ. θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο 

δ. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ  θαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. 

ε. Τπεύθσνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 

ηνπ Ν. 4782/21) θαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη απνδέρεηαη φια ηα παξαπάλσ 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

 

3.2 Φάκελος ηετνικής προζθοράς 

ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 

Φάθειν πξνζθνξάο φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

(α) Αζθαιηζηήξην πκβφιαην, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αθνξά ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκηάο, χςνπο θαη ’ειάρηζην εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ 

εηεζίσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ Ν.4685/2020 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-74-�����������-�����������-�����/
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(β) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΗΜΑ) ηνπ άξζξνπ 42, ηνπ λ. 4042/2012, φπσο ηζρχεη, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 43942/4026/2016 Κ.Τ.Α (Β’ 2992) θαη φπσο ηζρχεη (άξζξν 85) ζηνλ 

Ν.4685/2020, σο ζχζηεκα ζπιινγήο- κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο βξψζηκσλ ιηπψλ & ειαίσλ  

(γ) Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή έγθξηζε ππαγσγή ζε Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) ζε ηζρχ, γηα ην ζχζηεκα ζπιινγήο - κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο βξψζηκσλ ιηπψλ & 

ειαίσλ πνπ δηαζέηεη, ζηηο νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα νη θσδηθνί ησλ απνβιήησλ  

(δ) Τπεχζπλε δήισζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ φηη δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη φηη πιεξνχλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  

(ε) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ή ηζνδχλακν 

απηνχ, ζε ηζρχ  

(η) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ή 

ηζνδχλακν απηνχ, ζε ηζρχ  

(δ) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο ISO 45001 απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο ή ηζνδχλακν απηνχ, ζε ηζρχ  

(ε) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο θξηηεξίσλ αεηθνξίαο ISCC EU γηα ηελ αιπζίδα βηνθαπζίκσλ (ηεγαλέιαηα), ζε ηζρχ  

(ζ) ηνηρεία θπθινθνξίαο (άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ, απνδεηθηηθφ ηειψλ 

θπθινθνξίαο) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (βπηηνθφξα ή θαη θνξηεγά θιπ) 

(η) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο Ι. 

 

3.3 Φάκελος οικονομικής προζθοράς 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ (€/έηνο) , ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ 

εζφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο αληαπνδνηηθφ φθεινο. 

 

4.ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ο δηαγσληζκφο είλαη πιεηνδνηηθφο, θαη ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 

1. Σελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ζα αλνηρηνχλ θαη ζα κνλνγξαθνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

2. Η επηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ησλ πξνζθεξφλησλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ Γηνηθεηή 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν ποσ θα προζθέρει ηην μεγαλύηερη ανηαποδοηική οικονομική 

προζθορά γηα ην Ννζνθνκείν εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο. 

4. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ απνζθξάγηζή ηνπο 

                                                                                       

 

                                                                                               Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

   

 

                                                                                                                                ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπ 

Κ.Ο.Κ. πεξί θαζαξηφηεηαο θαη κεηαθνξάο κε-επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ  

2. Ο ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί θαη΄ ειάρηζηνλ απφβιεηα, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο θσδηθνχο ηνπ Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ (ΔΚΑ), ήηνη ΔΚΑ  20 01 25 

3. Ο ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: i) αδεηνδνηεκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη  δηαρείξηζεο  κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ βξψζηκσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, 

ii) κνλάδα ε νπνία ζα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ θαη iii) απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

(Α.Δ.Π.Ο.) ή έγθξηζε ππαγσγήο ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ)  

4. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη νρήκαηα κεηαθνξάο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο 

πξνβιεπφκελεο άδεηεο, απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, έληππν 

ΚΣΔΟ θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα ζηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. 

θαη ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Οη νδεγνί/ρεηξηζηέο λα έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ αλάινγε επαγγεικαηηθή άδεηα 

νδήγεζεο θαη εκπεηξία  

5. Ο αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη κε κεραληθφ εηδηθφηεηαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή κεραλνιφγν κεραληθφ 

ή αληίζηνηρεο άιιεο εηδηθφηεηαο  

6. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη εηδηθά δνρεία – θάδνπο ζπιινγήο κε θαηάιιειε ππνδνρή γηα ηελ απφξξηςε 

ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ βξψζηκσλ ειαίσλ είηε ρχδελ (σο πγξφ), είηε εληφο ζηεξεήο ζπζθεπαζίαο (ε νπνία ζα 

νδεγείηαη ζηελ αλαθχθισζε).  

7. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάδσλ ζπιινγήο, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζή 

ηνπο ζε πεξίπησζε δεκηάο ή απψιεηαο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν  

8. Ο ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ, κε 

παξάιιειε κεληαία ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εηήζηα ελεκέξσζε – παξνρή 

ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΗΜΑ  
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