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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 1/2005 ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

με μηδενική χρέωση και ανταποδοτικό όφελος για το νοσοκομείο.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη:

1.    Το Νομικό Πλαίσιο:

 Π.∆.  1258/ΦΕΚ  309Α/10.10.1981  Περί  εκκαθαρίσεως  των  Νοσηλευτικών  Ιδρυµάτων,  των  Ιδρυµάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας και των Σχολών Εκπαιδεύσεως Νοσηλευτικού Προσωπικού (Ν.Π.∆.∆).

 Οδηγία 1/2005  για  την  Ασφαλή  Καταστροφή  Προσωπικών  ∆εδοµένων της Αρχής  Προστασίας  
               Προσωπικών Δεδομένων.

 N. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας.

 Άρθρο 371  Παραβίαση Επαγγελµατικής Εχεµύθειας του Ποινικού Κώδικα.

 Ν. 2472/1997 Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος.

 ΚΥΑ  43942/4026/ΦΕΚ 7992Β/4.9.2016.

 ΚΥΑ   146163  ΦΕΚ  1537Β’/8.5.2012    Μέτρα  και  όροι  για  τη  Διαχείριση  Αποβλήτων  Υγειονομικών
Μονάδων.

 ΚΥΑ  50910  ΦΕΚ 1909 Β’/22.12.2003.

 Ν.  4412 ΦΕΚ 147/A/8.8.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.    Την υπ’ αριθμ. 37/11.10.2017 (θέμα: 4ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου 
       (Ω29Υ4690Ω8-ΖΦΙ).
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Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

κάθε  ενδιαφερόμενο  να  καταθέσει  στο  Πρωτόκολλο  του  νοσοκομείου,  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  για  την  υπηρεσία
«Καταστροφή και ανακύκλωση Ιατρικών φακέλων, Αρχειακού υλικού του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας και της
Αποθήκης  Τροφίμων  που  φυλάσσονται  στο  Αρχείο  του  νοσοκομείου»,  για  χρονικό  διάστημα  ενός  έτους  με
μονομερές  δικαίωμα  του  νοσοκομείου  την  παράταση  της  σύμβασης  για  ένα  ακόμη  έτος,  σε  περίπτωση
ικανοποιητικής  ανταπόκρισης  του  αναδόχου  στα  καθήκοντα  του  και  κριτήριο  ανάθεσης  τη  μεγαλύτερη
προσφερόμενη τιμή /κιλό.                                                                                                

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ασφαλής παραλαβή, μεταφορά καταστροφή και ανακύκλωση των Ιατρικών Αρχείων (μεικτού και κατεστραμμένου
αρχείου, ακτινολογικών φιλμ και χάρτου), από τους χώρους των Αρχείων του νοσοκομείου, με σκοπό την ορθή
διαχείρισή τους και παράλληλα την πλήρη καταστροφή των προσωπικών δεδομένων όπου αυτά εμπεριέχονται,
με  σκοπό  τη  διαφύλαξη  του  ιατρικού  απορρήτου  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  1/2005  της  Αρχής   Προστασίας
Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  διασφαλίζοντας  έτσι  την  ανθρώπινη  υγεία,  την  προστασία  του
περιβάλλοντος καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που  περιλαμβάνει  τρεις  επί  μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους  φακέλους:  α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  β)  φάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  γ)  φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  που  κάθε  ένας  περιέχει  αντιστοίχως τα στοιχεία των
κατωτέρω παραγράφων  Α, Β, Γ.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι, θα αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου
καθώς και τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχει.

Α.  Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», περιλαμβάνει:

 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, που να δηλώνουν την
αποδοχή πλήρως και ανεπιφύλακτα των όρων της παρούσας διακήρυξης.

 Κατάθεση των παρακάτω αδειών :
        1.    Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων.
               Στην άδεια να συμπεριλαμβάνονται οι Κωδικοί ΕΚΑ :                 
               20 01 01 :  (χαρτιά και χαρτόνια) 
               09 01 07 :  (φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου)  
        2.    Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων:  α) Της εγκατάστασης επεξεργασίας /αξιοποίησης όπου θα 
               αναφέρεται ρητά ότι δραστηριοποιείται στην Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων. 
               β)  όταν η ανακύκλωση πραγματοποιείται εκτός των εγκαταστάσεων καταστροφής, την έγκριση 
               περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης.

 Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης καταστροφής και Ανακύκλωσης.

 Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

 Υποχρέωση πιστοποιητικού ISO 9001:2008 για τη διαδικασία Εμπιστευτικής Καταστροφής Προσωπικών
Δεδομένων.

Β.    Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
        στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Γ.    Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή ad hoc, η οποία ορίζεται από τον
Διοικητή του νοσοκομείου και διενεργεί όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία δημόσια συνεδρίαση και η αξιολόγηση σε ένα στάδιο.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με τους ειδικούς όρους, όπως
συνέταξε  ο  Υπεύθυνος  Διαχείρισης  Αποβλήτων  του  νοσοκομείου,  για  την  καταστροφή  και  ανακύκλωση  του
ανενεργού  (εικοσαετίας)  ιατρικού  αρχείου,  ανενεργού  αρχειακού  υλικού του Κέντρου  Μεσογειακής  Αναιμίας
εκτός από δέκα (10)  συρτάρια με  καρτέλες Αιματολογικού ελέγχου του Εργαστηρίου Πρόληψης του Κέντρου
Μεσογειακής Αναιμίας (των παλαιότερων ετών από 1974 κ.ε.) και της Αποθήκης Τροφίμων και εγκρίθηκαν από το
Δ.Σ. του νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω29Υ4690Ω8-ΖΦΙ).
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για  την  ανάδειξη  Αναδόχου  για  τις  υπηρεσίες  ασφαλούς  παραλαβής,  καταστροφής  και  ανακύκλωσης  των
Ιατρικών Αρχείων (Φακέλων ασθενών που περιέχουν ακτινολογικά φίλμ και χαρτί ή μόνο χαρτί) και ανενεργού
αρχειακού  υλικού  (βιβλίων  αποθήκης  τροφίμων)  από  τους  χώρους  των  αρχείων  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Αθηνών «Λαϊκό».
Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης αυτής.
Στις  δραστηριότητες  του  Νοσοκομείου  περιλαμβάνονται  μεταξύ  άλλων,  η  τήρηση  και  η  αρχειοθέτηση  των
ιατρικών φακέλων των ασθενών, που περιέχουν ακτινογραφικά films και χαρτί.   Το σύνολο των ανωτέρω θα
καλείται εφεξής ως τα «Ιατρικά Αρχεία».
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να τηρεί τα Ιατρικά Αρχεία για ορισμένο χρονικό διάστημα και δη για το χρονικό
διάστημα που απορρέει από τις κείμενες διατάξεις του Π.Δ. 1258 /ΦΕΚ 309Α/10.10.1981. Μετά την παρέλευση
του εκάστοτε οριζόμενου χρονικού διαστήματος (εικοσαετίας), το Νοσοκομείο οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή καταστροφή τους, κατ’ εφαρμογή της με αριθμό 1/2005 Οδηγίας
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, είναι ιδιαιτέρως δυσχερές για το Νοσοκομείο να πραγματοποιεί το ίδιο
την καταστροφή των Ιατρικών Αρχείων εντός των εγκαταστάσεών του, για τους ίδιους δε λόγους είναι ιδιαιτέρως
δυσχερές να πραγματοποιείται από το Νοσοκομείο και η όποια προεργασία για την ασφαλή καταστροφή αυτών,
όπως, για παράδειγμα, η αλλοίωσή τους ή η ανωνυμοποίησή τους. 
Για το λόγο αυτό το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την ανάδειξη Αναδόχου για τις υπηρεσίες ασφαλούς παραλαβής, καταστροφής και ανακύκλωσης των Ιατρικών
Αρχείων,  από  τους  χώρους  φύλαξης  των  αρχείων  του  Νοσοκομείου  με  μηδενική  χρέωση  και  ανταποδοτικό
όφελος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
ισχύουσας  νομοθεσίας  και  την  1/2005  Οδηγία  της  ΑΠΔΠΧ  περί  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων,  ως
εκτελούντα  την  εν  λόγω  επεξεργασία  για  λογαριασμό  του,  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  της  ισχύουσας
νομοθεσίας και την ανωτέρω Οδηγία της ΑΠΔΠΧ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων, το Νοσοκομείο αποτελεί υγειονομική μονάδα
από  την  λειτουργία  της  οποίας  παράγονται  απόβλητα  και  ειδικότερα,  μεταξύ  άλλων,  και  στερεά  απόβλητα
(επικίνδυνα και μη), των οποίων, το Νοσοκομείο αποτελεί παραγωγό ή /και κάτοχο. Για την διαχείριση αυτών, το
Νοσοκομείο, συμμορφούμενο με τους στόχους και τις αρχές για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να παραδίδει αυτά σε αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, φορέα
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διαχείρισης,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  συντάξει  και  να  αποστέλλει  στο  Γ.Ν.Α  «Λαϊκό»  σχετικό  πρωτόκολλο  /
πιστοποιητικό καταστροφής, μετά το πέρας της διαδικασίας εκκαθάρισης (ως ακολούθως):

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο ανάδοχος πρέπει να συσκευάζει  κατάλληλα τα Ιατρικά Αρχεία, με γνώμονα την ασφάλεια των προσωπικών
δεδομένων που περιέχουν, για την ασφαλή μεταφορά τους. 
Η παραλαβή και φόρτωση των υλικών θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη της αρμόδιας
Επιτροπής του Νοσοκομείου, εντός πρωινού ωραρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή). 
Παραλαβή των υλικών προς επεξεργασία, πρέπει να γίνεται από όλες τις τοποθεσίες/εγκαταστάσεις εντός της
Αττικής όπου το Νοσοκομείο φυλάσσει Ιατρικό Αρχείο. 
Έξοδα ζυγίσεως και συσκευασίας βαραίνουν τον ανάδοχο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 
Κάθε υλικό που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από Δελτίο Παραλαβής του αναδόχου, όπου θα
αναγράφονται τα τεμάχια ή το βάρος των υλικών. 
Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Νοσοκομείου (Επιτροπή ορισμένη από τον Διοικητή) θα είναι παρών σε κάθε
μέτρηση τεμαχίων ή ζύγιση βάρους.  Δύναται στις περιπτώσεις που το υλικό δεν έχει κάποιο χρηματικό αντίτιμο
για το Νοσοκομείο, ο ανάδοχος να ζυγίζει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του και να στέλνει σφραγισμένο ζυγολόγιο
στο Νοσοκομείο.
Ο ανάδοχος πρέπει να μπορεί να παραλάβει όλα τα υλικά, σε οποιαδήποτε ποσότητα. Ο χρόνος παραλαβής για
οποιοδήποτε υλικό δεν  θα πρέπει  να  ξεπερνάει  τις  δεκαπέντε  (15)  εργάσιμες  ημέρες  εκτός και  εάν  υπάρξει
κάποια διαφορετική συμφωνία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κάθε υλικό που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος και περιέχει προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσεται κατά
την επεξεργασία του (π.χ. Διαλογή) μέχρι και την καταστροφή του (π.χ. Τεμαχισμός) σε εσωτερικό χώρο, ο οποίος
να  κλειδώνει  και  να  καλύπτεται  από  μέτρα  ασφαλείας  (σύστημα  παρακολούθησης  -  κάμερες,  σύστημα
συναγερμού).
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου των εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να εξασφαλιστεί εάν πληρούν
τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σε όλα τα υλικά πρέπει πρώτα να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Διαλογή των υλικών

 Καταστροφή των προσωπικών δεδομένων

 Ανακύκλωση
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία καταστροφής.          Η
καταστροφή  των  υλικών  θα  γίνεται  σε  διάφορα  επίπεδα  ασφαλείας,  ανάλογα  με  την  φύση  του  υλικού  και
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN66399. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του αποτελέσματος μετά την διαδικασία καταστροφής και σε ότι
αυτή αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν επίπεδο ασφαλείας (π.χ. Έγγραφα σε επίπεδο P-3).
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταστροφής, ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να στείλει στο Νοσοκομείο
το “Πρωτόκολλο/Πιστοποιητικό Καταστροφής” σύμφωνα με το Υπόδειγμα που υπάρχει στην Οδηγία 1/2005 της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΈΛΕΓΧΟΣ

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα παρουσίας εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του ή επιτροπής στις εγκαταστάσεις, με
ή  χωρίς  προειδοποίηση,  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  επεξεργασίας  των  υλικών  (Διαλογής  -  Καταστροφής).   Στην
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
την χωρίς χρέωση επιστροφή των υλικών στο Νοσοκομείο.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  την  δυνατότητα  βιντεοσκόπησης  της  διαδικασίας  καταστροφής  των  υλικών  και
εγγραφής της σε DVD, την οποία το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει τουλάχιστον μία μέρα πριν την διαδικασία
καταστροφής.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη μετά την διαδικασία καταστροφής, να οδηγήσει τα
υλικά προς  ανακύκλωση είτε  εντός  της  εγκατάστασης  (εάν  είναι  αδειοδοτημένη)  ή  προς  άλλες  εγκεκριμένες
εταιρείες ανακύκλωσης.
Το  Νοσοκομείο  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  να  του  παρέχει  όλες  τις  σχετικές
πληροφορίες, για το που καταλήγουν τα υλικά μετά την καταστροφή τους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. Σε έντυπη μορφή Ιατρικοί Φάκελοι Ασθενών.
1α. Μεικτό υλικό: Το αποθηκευμένο αρχείο και οι φάκελοι των ασθενών περιέχουν έγγραφα και ακτινογραφικά
φιλμ,  μόνο  καρτέλες  ασθενών  που  περιέχουν  προσωπικά  δεδομένα.  Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  παραλάβει
ολόκληρο το υλικό και να κάνει τον διαχωρισμό στις εγκαταστάσεις του.
Η καταστροφή των υλικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN66399 σε:
Έντυπο Αρχείο επίπεδο P-3 .
Ακτινογραφικά Φιλμ σε επίπεδο F-1 .
2. Ακτινογραφικά Φιλμ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παραλαβής όλων των ειδών ακτινογραφικών φιλμ όπως:
α. Παλιές Κλασσικές Ακτινογραφίες. 
β. Ακτινογραφίες από Αξονικό Τομογράφο & Μαγνητικό Τομογράφο.
γ. Ακτινογραφίες Στεγνής/Λέιζερ Εκτύπωσης (Dry ή Digital ή Lazer films).
Τα  υλικά  θεωρούνται  ως  Ιατρικά  Αρχεία  και  τυγχάνουν  την  ίδια  μεταχείριση  καταστροφής  προσωπικών
δεδομένων (τεμαχισμό) πριν την ανακύκλωση. 
Η καταστροφή των υλικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN66399 σε:
Ακτινογραφικά Φιλμ με την μέθοδο του τεμαχισμού σε επίπεδο F-1 .

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι  (120)  ημέρες,  προσμετρούμενες  από την επομένη της ημερομηνίας
ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την μεγαλύτερη τιμή ανά κιλό, εφόσον η προσφορά
του είναι αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  διάρκεια   της   σύμβασης   ορίζεται  για  ένα   έτος,   με   δυνατότητα  παράτασης   ενός   επιπλέον  έτους,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταστροφή των αρχείων που ορίζονται στην διακήρυξη. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα, όπως αυτό θα προκύπτει από το συμφωνηθέν τίμημα επί της
ποσότητας, στο ταμείο του νοσοκομείου ή στον τραπεζικό λογαριασμό  του  νοσοκομείου  που  θα  αναγράφεται
στη  σύμβαση,  μέσα  σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής και
θα λαμβάνει ισόποση απόδειξη.

Η  καθυστέρηση  καταβολής  του  τιμήματος  αποτελεί  ουσιώδη  λόγο  παράβασης  των όρων της σύμβασης
και καταγγελίας αυτής.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και
γίνονται  δεκτές εντός δώδεκα (12)  ημερών  από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον
διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου στην διεύθυνση www  .  laiko  .  gr.

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                          ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:  Υπόδειγμα συμπληρωμένο Υπεύθυνης Δήλωσης
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                                                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                                                                         (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:
Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»  για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για την υπηρεσία «Καταστροφή και                                                                                                                     και και και και 
ανακύκλωση Ιατρικών φακέλων, Αρχειακού υλικού του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας και της Αποθήκης                                                                                                                                   
Τροφίμων που φυλάσσονται στο Αρχείο του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την                                                                                                                                                  
1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης:(2) 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α. Δεν έχω καταδικαστεί  με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του νόμου 
4412/2016.

β.  Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 73  παρ. 2  εδάφια (α) & (β) του νόμου  4412/2016).

γ.  Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης (άρθρο 73  παρ. 4  εδάφιο (β) του νόμου  4412/2016).

δ.  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι ………… …………………………

ε. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:    ……./…../ 2017.

 Ο – Η Δηλών

                                                                                                                                                                                                     (Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα. 
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