
 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας 

 
 

Διαγωνισμός της   26 / 09 / 2022  

 

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου  που θα αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά και 
τελική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των 
υγειονομικών  μονάδων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

 
 

Χρόνος, τρόπος και όροι υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, Αθήνα, 1ος όροφος, μέχρι την     
24/10/2022   και ώρα 14:00. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 

 Η λέξη «προσφορά» 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού 
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: 
 

 Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής” μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν  όλα τα ζητούμενα  

δικαιολογητικά – πιστοποιητικά (πρωτότυπο και αντίγραφο).  

 Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη “Τεχνική προσφορά” 

μέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί η Τεχνική Προσφορά και το Φύλλο 
Συμμόρφωσης στους όρους της διακήρυξης (πρωτότυπο και 
αντίγραφο). Εδώ μπορεί να κατατεθεί μία σαφής πρόταση διαχείρισης 
καθώς και παρουσίαση της εταιρείας ως Φορέα Διαχείρισης.  

 Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη “Οικονομική 
προσφορά” μέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί η Οικονομική 
Προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο). Η προσφορά πρέπει να είναι 
σαφής και οι τιμές ανά είδος όπως αναφέρεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
 

Και οι τρεις φάκελοι  θα φέρουν εκτός των ανωτέρω και τις ενδείξεις 
του κυρίως φάκελου.  
 



Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με 
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, θα επιστραφούν χωρίς να 
αποσφραγισθούν.  
Ο προσφέρων υποβάλλοντας την προσφορά του θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 5 μήνες 
από την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ, για επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών.  
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α. Οι Έλληνες πολίτες: 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

2. Για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των Α.Ε Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα 
για  κάποιο από τα αδικήματα του Ν. 4412/2016 άρθρο 73 
παρ.1, καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 



εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα 
τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 
β.  Οι αλλοδαποί: 
 

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) και 
(4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης 
τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους οργανώσεις.  

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα αλλοδαπών αρχών, πρέπει να 
προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.  

 
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) 
εκτός του αντιγράφου ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς 
τούτο εγγράφου. 

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα αλλοδαπών αρχών, πρέπει να 
προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.  
 
δ. Οι Συνεταιρισμοί 
 

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (2) και (4) του εδαφίου  
α΄. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα.  

 
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
 

1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

2. Η προσφορά τους υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπο τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται  



η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον 
καθένα στο σύνολο της προσφοράς.  

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης 
ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο 
ή ένεκα ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την 
ίδια τιμή.  

5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους.  

6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους που δεν 
μπορεί αποδεδειγμένα να ανταποκριθεί στις αναληφθείσες στην 
ένωση υποχρεώσεις του.  

7. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  
 

Κατακύρωση διαγωνισμού. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα 
προσφορά.  
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο – Φορέα 
Διαχείρισης. 
Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία και θα παραμείνει στο 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει  τη σχετική σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 



Ο Ανάδοχος – Φορέας Διαχείρισης, στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 10% της -
εκτιμώμενης ετήσιας δαπάνης. 
 

Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 
 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 1  έτος, με δυνατότητα  
παράτασης αυτής για ένα επιπλέον έτος. 
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της 
σύμβασης αζημίως αν κρίνει ότι ο Φορέας Διαχείρισης παραβιάζει 
έναν ή περισσότερους όρους της σύμβασης. 
Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση, όπως και η παραχώρηση της 
διαχείρισης σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
 

Πληρωμή 

 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαίως μέσα σε διάστημα 30 ημερών 
από την τιμολόγηση μετά από προσκόμιση από τον Ανάδοχο - Φορέα 
Διαχείρισης τιμολογίου, ακολουθούμενου από τα αντίστοιχα 
συνοδευτικά έντυπα και ζυγολόγια. Στην αμοιβή θα 
συμπεριλαμβάνεται και το τέλος της τελικής διαχείρισης των Ε.Ι.Α. το 
οποίο θα καταβάλει ο Φορέας Διαχείρισης, στη μονάδα διαχείρισης 
για λογαριασμό του Παραγωγού - ΤΥΠΕΤ.  
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία. 
 

1. Ο Ανάδοχος - Φορέας Διαχείρισης και το Τ.Υ.Π.Ε.Τ – 
Παραγωγός, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης. 
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια των 
Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντα το Ελληνικό. 
 


