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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
 
Η Ν.Μ. Κυπαρισσίας έχοντας υπόψη την υπ΄αρίθμ. 15η/09-07-2019 (θέμα 7ο)  
Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Μεσσηνίας προκηρύσσει πρόχειρο 
πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες ασφαλούς 
παραλαβής, καταστροφής και ανακύκλωσης των Ιατρικών Φιαλών και των Ειδών 
Πληροφορικής που έχουν χαρακτηριστεί ως άχρηστα,  με ανταποδοτικό όφελος. 
 
Για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, είναι ιδιαιτέρως δυσχερές για την Ν.Μ. 
Κυπαρισσίας να πραγματοποιεί η ίδια την καταστροφή και ανακύκλωση των Ιατρικών 
Φιαλών και των Ειδών Πληροφορικής εντός των εγκαταστάσεών της. Για το λόγο 
αυτό η Ν. Μονάδα Κυπαρισσίας θα αναθέσει την ασφαλή παραλαβή, καταστροφή και 
ανακύκλωση των Ιατρικών Φιαλών και των Ειδών Πληροφορικής στον Ανάδοχο 
ως εκτελούντα την εν λόγω επεξεργασία για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Όροι διαγωνισμού  
Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Ν.Μ. Κυπαρισσίας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 
π.μ. 
Κάθε συμμετέχων για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό οφείλει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού να 
καταθέσει έγγραφη και κλειστή προσφορά ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής που έχει 
ορισθεί με την 97/22-03-2019 Πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή της Ν. Μ. 
Κυπαρισσίας. 
Στην προσφορά η οποία θα εχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα αναφέρονται 
το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συμμετέχοντα. Οι προσφορές 
θα πρέπει να μην έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.  
Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται υποχρεωτικά σε Ευρώ χωρίς να 
συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίνεται με σαφήνεια. Προσφορά 
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αόριστη, ασαφής ή χωρίς να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
       
Οι Ιατρικές Φιάλες και τα Είδη Πληροφορικής βρίσκονται στο χώρο της Ν.Μ. 
Κυπαρισσίας (Αλεξ. Καλαντζάκου 13, ΤΚ. 24500 Κυπαρισσία) και είναι τα παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΟΣ/ΤΑ  ΣΕ ΤΜΧ 

1 ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 50 ΛΙΤΡΩΝ  16 ΤΜΧ 

2 ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10 ΛΙΤΡΩΝ 25 ΤΜΧ 

3 ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ 50 ΛΙΤΡΩΝ 7 ΤΜΧ 

4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 

ΑΧΡΗΣΤΑ  

11 ΤΜΧ 

5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ 34 ΤΜΧ 

6 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (HP LASERJET 1320, CANON LP4700 2 ΤΜΧ 

7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (TURBOX, AITEC) 5 ΤΜΧ 

8 UPS (SMARTUPS APC,MINUTEMAN A650, TRUST) 3 ΤΜΧ 

9 ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ (HANTOL) 1 TMX 

10 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS (EPBLUE, TECHNOLOGIES) 3 TMX 

11 ΟΘΟΝΕΣ (PHILIPS, VIBRANT) 2 TMX 

12 ΠΟΝΤΙΚΙΑ (MOUSE) 1 TMX 

 

Η αρμόδια επιτροπή θα παραβρίσκεται κατά τις εργασίες για την ασφαλή 
παραλαβή των παραπάνω υλικών από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσής 
τους, από τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη τιμή.  
 
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 
20/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή. 
 
Γενικές Προδιαγραφές 
Παραλαβή 
Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά των υλικών. Η παραλαβή 
και φόρτωση των υλικών θα γίνεται με προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Ν. Μονάδας. 
 
Μεταφορά 
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. Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Ν. Μονάδας θα είναι παρών σε κάθε 
μέτρηση τεμαχίων ή ζύγιση βάρους.  
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 15 εργάσιμες ημέρες εκτός και εάν υπάρξει κάποια διαφορετική συμφωνία. 
 
Πρωτόκολλο/Πιστοποιητικό Καταστροφής 
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταστροφής, ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και 
να στείλει στη Ν. Μονάδα το Πρωτόκολλο / Πιστοποιητικό Καταστροφής  
 
Έλεγχος 
Η  Ν. Μονάδα έχει δικαίωμα παρουσίας εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του ή 
επιτροπής ή γενικού ελέγχου των εγκαταστάσεων, με ή χωρίς προειδοποίηση, καθ' 
όλη τη διάρκεια αποκομιδής των υλικών.  
 
Ανακύκλωση 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη μετά την διαδικασία 
αποκομιδής, να οδηγήσει τα υλικά προς καταστροφή ή ανακύκλωση. 
Η Ν. Μονάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο να της παρέχει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, για το που καταλήγουν τα υλικά μετά την καταστροφή 
τους.  
 
Ο ανάδοχός βαρύνετε με το αντίτιμο της αξίας των υλικών μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αποκομιδής τους. 
 
 
                                                                                              Ο Διοικητής 
                                                                                               της Ν.Μ. Κυπαρισσίας  
                   
                                                                                                     Γεώργιος Μπέζος  
 


