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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αναρτητέα στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                     και στο Site του Νοσοκοµείου                  

6η Υ.Π.Ε                                                                                                                    ΑΓΡΙΝΙΟ, ../../2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αρ.Πρωτ.:                                    

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Ταχ. ∆/νση: 3χιλ.εθν.οδού ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ε-MAIL : gnaprom@gmail.com 

 

 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ  9485 /2019      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ 

– EΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΑΡΤΙ & 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ) ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρασκευή   26/07/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Πέµπτη    25/07/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ANTIKEIMENOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ – EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΑΡΤΙ & ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ). (ΜΕ 

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτηµα Γ 

 

Έχοντας υπόψη Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων των 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων και τον χρόνο διατήρησης των εγγράφων είναι το εξής: 

 
1. Π.∆. 768/1980 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 

186/τ.Α΄) [η διαδικασία εκκαθάρισης περιγράφεται στα άρθρα 4-9], 
 

2. Π.∆. 87/1981 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 
27/τ.Α΄), 

 
3. Π.∆. 1258/1981 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των ιδρυµάτων 

κοινωνικής προνοίας και των σχολών εκπαιδεύσεως νοσηλευτικού προσωπικού (Ν.Π.∆.∆.), 
αρµοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 309/τ.Α΄), 

 
4. Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας» (ΦΕΚ 287/τ.Α΄) [ειδικότερα: «Τήρηση Ιατρικού 

αρχείου» άρθρο 14, παρ. 4. Περιλαµβάνεται επίσης στο Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για 
την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» άρθρο 99]. 
 

5. το Ν. 3329/ΦΕΚ 81B/2005 “περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  να προχωρήσει σε Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τα παραπάνω υλικά, µε 
µηδενική χρέωση και ανταποδοτικό όφελος για το Νοσοκοµείο εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η 
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αποµάκρυνσή τους. Το αρµόδιο γραφείο προµηθειών να συντάξει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την αποµάκρυνση του ανενεργού αρχειακού υλικού φακέλων ασθενών (χαρτί –
ακτινογραφικά φιλµ), µε σύµβαση για εφάπαξ αποµάκρυνση διάρκειας 2 µηνών, µε κριτήριο: τη 
διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των ασθενών 

 
6. Ν. 2472/ ΦΕΚ 50Α/ 10.04.1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα» το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες προδιαγραφές 
όπως πχ. βιντεοσκόπηση της διαδικασίας καταστροφής, παρακολούθηση της διαδικασίας από 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της κ.ο.κ. ώστε να διασφαλίσει το ιατρικό απόρρητο από την 
καταστροφή του ιατρικού αρχείου όπως κρίνει καλύτερα. 
 

7. Προεδρικού ∆ιατάγµατος 1258/81 – Χρόνοι Τήρησης Αρχείων Υγειονοµικών Μονάδων,  
8. Την υπ΄ αριθµ. 12η)23-04-2019 ΘΕΜΑ 4ο Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου. 

 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ 

– EΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΑΡΤΙ & 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ) ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

 

Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 1258/81 – Χρόνοι Τήρησης Αρχείων Υγειονοµικών Μονάδων, της  

Οδηγίας ΑΡ.1/2005 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Νέου Κανονισµού 

περί Προσωπικών ∆εδοµένων 679/2016 EU (GDPR), το Νοσοκοµείο υποχρεούται να προχωρήσει σε 

εκκαθάριση Αρχείου, εφόσον έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής τους, που εµπεριέχουν χαρτί και 

ακτινογραφικά φιλµ. 

 

Μέσω Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε τη συλλογή κλειστών προσφορών, από υποψηφίους αναδόχους µε 

κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη προσφερόµενη τιµή ανά κιλό για: 

- Παλαιού Τύπου Ακτινογραφικά Φιλµ ……./kg 

- Φιλµ Αξονικού / Μαγνητικού Τοµογράφου ……./kg 

-Λέιζερ / Dry Film ……./kg 

-Μικτούς φακέλους Ασθενών (χαρτί –ακτινογραφικά φιλµ ……./kg 

 
 
Προκειµένου να ενισχυθεί η συµµόρφωση µε τον Κανονισµό (GDPR) αριθ. 679/2016.  

Βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 3 του Κανονισµού: 
"Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία θα διέπεται από σύµβαση ή άλλη νοµική πράξη 
υπαγόµενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους µέλους, που δεσµεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία  (Ο 
Ανάδοχος) σε σχέση µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας  (Το Νοσοκοµείο) και καθορίζει το αντικείµενο 
και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειµένων των δεδοµένων και τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του υπευθύνου επεξεργασίας.  
 
Η εν λόγω σύµβαση ή άλλη νοµική πράξη προβλέπει ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία: 

• επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µόνο βάσει καταγεγραµµένων εντολών του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Και διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να 
επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης 
εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας, 
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα δυνάµει του άρθρου 32,  

• συνδράµει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

• κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας µετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας, 
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• θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 

 
Το άρθρο 32 παράγραφος 1: 
"Λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος και τη φύση, το πεδίο εφαρµογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και 
σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (Το 
Νοσοκοµείο) και ο εκτελών την επεξεργασία (ο Ανάδοχος)  οφείλουν να εφαρµόζουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων, 
µεταξύ άλλων, κατά περίπτωση άλλες τεχνικές προδιαγραφές που είναι σηµαντικές αλλά δεν ορίζονται από 
την Οδηγία 1/2005 είναι: 

• Ο τρόπος παραλαβής / συσκευασίας των προσωπικών δεδοµένων, 
• Τα µέσα µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθούν, 
• Το µέρος και τα µέσα προστασίας για την αποθήκευσή τους, 
• Το επίπεδο καταστροφής σύµφωνα µε το DIN 66399 
• Τα πρόσωπα να είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα να έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας. 
 
Για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, είναι ιδιαιτέρως δυσχερές για το «Νοσοκοµείο» να πραγµατοποιεί 
το ίδιο την καταστροφή των Ιατρικών και λοιπών αρχείων, καθώς και κάθε είδους διαλογή και 
ανωνυµοποίηση εγγράφων & ακτινογραφικών φιλµ από τους φακέλους ασθενών εντός της εγκατάστασης 
του. 
 
Οι κωδικοί ΕΚΑ (Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων) θα πρέπει να καταχωρηθούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων του Υπουργείου για την Ετήσια Απολογιστική Έκθεση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο Επιτροπή 

διενέργειας η οποία έχει συγκροτηθεί µε την αρ. πρωτ.: 5058/09-04-2019 απόφαση, που θα 

παραβρίσκεται κατά τις εργασίες για την ασφαλή παραλαβή. 

3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντας ή εκπρόσωποι τους, 

εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

4. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα 

συναφή µε το αντικείµενο του έργου: 

α)  Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

β)  Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ)   Συνεταιρισµοί. 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες εταιρειών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση / κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο 

εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας) , η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύµβασης. 

5. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

 

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β' του Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου - 

Κ.Π.∆.), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους εργολάβους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον 

προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς µέσα σε έξι (6) 
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εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή 

µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους υποψηφίους συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16, : «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή». 

8.  Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες που 

θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους, εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος και εφόσον έχουν 

παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., Fax, e-mail).  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών του Φορέα 

∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού και συγκεκριµένα του Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και 

θα ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του για τυχόν 

διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της 

διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Προς  διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hospital-agrinio.grι) στη 

διαύγεια www.diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Σε  περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και κατ’ 

επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει µε τα στοιχεία του 

(π.χ. Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµ. Τηλεφώνου, αριθµ. Μηχ. Τηλεοµοιοτυπίας, e-mail (κ.τ.λ.) την 

αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών 

ερωτηµάτων.  

Φορέας ∆ιενέργειας – ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού είναι το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Ν. Μ. 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆ιεύθυνση : 3ο χιλ. εθνικής οδού Αγρινίου-Αντιρρίου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ,  

Τηλέφωνο:  26413-61233-230 

Fax: 26410 25955 

                                                                                          Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                                 

                                                                                                  ΤΣΩΛΗΣ ΣΤ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΠΟΣ, ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ, προκηρύσσει ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ – EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΑΡΤΙ & 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

 

Άρθρο 2ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις επιχειρήσεων που έχουν τις νόµιµες 

προϋποθέσεις συµµετοχής, και θα δηλώσουν ότι θα εγκαταστήσουν µε δικές τους αποκλειστικά δαπάνες τα 

απαραίτητα µηχανήµατα και γενικά οι δυνάµενου να ανταποκριθούν απόλυτα στις ειδικές απαιτήσεις της 

σύµβασης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκοµείου. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν φάκελο προσφοράς ο οποίος θα αναγράφει: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  9485/ 10-07-2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ – 

EΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΑΡΤΙ & ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΦΙΛΜ) ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 
Ηµεροµηνία λήξης  υποβολής Προσφορών:  Πέµπτη    25/07/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ. 
Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

και στον οποίο περιέχονται τα εξής: 

 i) Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» στον οποίο θα περιέχονται: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος (ή του νόµιµου εκπροσώπου του, εφόσον πρόκειται για νοµικό 

πρόσωπο), στην οποία θα αναφέρετε:) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και 

συγγραφής υποχρεώσεων, και  αποδέχεται όλα τα παραπάνω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

συµµετέχων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

 

ii) Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» από την οποία να προκύπτει ότι              

Τυπικά κάθε εταιρεία για να παραλάβει το αρχείο φακέλων ασθενών, θα πρέπει να: 

 
• Είναι καταχωρηµένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για τους κωδικούς ΕΚΑ 09 01 07  

(φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου), 20 01 01 (χαρτιά και 
χαρτόνια) 

• Έχει άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων για τους προαναφερόµενους 
κωδικούς. 

• Έχει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την καταστροφή των προσωπικών δεδοµένων & 
επεξεργασία των υλικών αυτών για τους για τους προαναφερόµενους κωδικούς. 

• Έχει σύστηµα ποιότητας για τη διαδικασία εµπιστευτικής καταστροφής των προσωπικών 
δεδοµένων (ISO 9001),  την προστασία του περιβάλλοντος και ορθή διαχείριση των αποβλήτων 
(ISO 14001) και την ασφάλεια της πληροφορίας (ISO 27001). 

 

Υποψήφιοι που δεν προσκοµίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 

αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν οι οικονοµικές τους προσφορές. 
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iii)  Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υπογεγραµµένη από το 

συµµετέχοντα (ή νόµιµο εκπρόσωπο του, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο) µε τον πρότυπο πίνακα όπως 

στη συνέχεια: 

 

                         ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ                                                     ΤΙΜΗ / kg 

 

 Παλαιού Τύπου Ακτινογραφικά Φιλμ   

 Φιλμ Αξονικού / Μαγνητικού Τομογράφου   

Λέιζερ / Dry Film   

Μικτοί φάκελοι Ασθενών  

(χαρτί –ακτινογραφικά φιλμ  

 

 

 
Στην οικονοµική προσφορά δηλώνεται επίσης ρητά από τον συµµετέχοντα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, θα είναι ισχύος δύο (2) µηνών από την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 2  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 

 

Άρθρο 3 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ο διαγωνισµός είναι πλειοδοτικός, και  θα διενεργηθεί ως εξής: 

1. Την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα θα ανοιχτούν και θα µονογραφούν οι υποβληθείσες 

προσφορές και τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, από την αρµόδια Επιτροπή. 

2. Η επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς των εταιρειών συντάσσει 

πρακτικό τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης το οποίο και θα υποβληθεί για έγκριση στο  αρµοδίου 

κατά το νόµο οργάνου ∆ιοίκησης. 

3. Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους 

της Πρόσκλησης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές, µε την αυτή ακριβώς τιµή. 

4. Σε περίπτωση ισοτιµίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται µε κλήρωση από το αρµόδιο όργανο παρουσία των 

οικονοµικών φορέων. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως από την 

αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.   

5. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για την συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης (Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). 

 

 

Άρθρο 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού εντός πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

• Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω πέντε (5) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

• Η διάρκεια της σχετικής σύµβασης θα είναι για  2 µήνες 
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• Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132  και 201 του Ν.4412/2016 και 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις να καταγγείλει 

τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα 

παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Συσκευασία /Παραλαβή 

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 

µε προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού της Νοσηλευτικής Μονάδας. 

Η παραλαβή των υλικών προς επεξεργασία θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας. 

Έξοδα ζυγίσεως και συσκευασίας βαραίνουν τον ανάδοχο. 

 

Μεταφορά 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή µεταφορά των υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Κάθε 

υλικό που θα παραλαµβάνει ο ανάδοχος θα συνοδεύεται από ∆ελτίο Παραλαβής του αναδόχου, όπου θα 

αναγράφονται τα τεµάχια ή το βάρος των υλικών. Η επιτροπή παρακολούθησης του έργου της Νοσηλευτικής 

Μονάδας, θα είναι παρούσα σε κάθε µέτρηση τεµαχίων ή ζύγιση βάρους. ∆ύναται στις περιπτώσεις που το 

υλικό δεν έχει κάποιο χρηµατικό αντίτιµο για τη Νοσηλευτική Μονάδα, ο ανάδοχος να ζυγίζει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του και να στέλνει σφραγισµένο ζυγολόγιο στη Νοσηλευτική Μονάδα. 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 10 (δέκα) εργάσιµες ηµέρες εκτός και εάν υπάρξει κάποια διαφορετική 

συµφωνία. 

 

Αποθήκευση 

Κάθε υλικό που θα παραλαµβάνει ο ανάδοχος και περιέχει προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να φυλάσσεται 

κατά την επεξεργασία του (π.χ. ∆ιαλογή) 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). Η Νοσηλευτική Μονάδα έχει το δικαίωµα ελέγχου των εγκαταστάσεων του 

αναδόχου, ώστε να εξασφαλιστεί εάν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

 Επεξεργασία 
Σε όλα τα υλικά πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία  
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-∆ιαλογή των υλικών 
-Εµπιστευτική 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. Η Νοσηλευτική Μονάδα διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου του 
αποτελέσµατος µετά την διαδικασία καταστροφής και σε ότι αυτή αντιστοιχεί στο συµφωνηθέν επίπεδο 
ασφαλείας. 

 

Πρωτόκολλο /Πιστοποιητικό Καταστροφής 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταστροφής, ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να στείλει στη 

Νοσηλευτική Μονάδα το "Πρωτόκολλο /Πιστοποιητικό Εµπιστευτικής Καταστροφής" σύµφωνα µε το 

Υπόδειγµα που υπάρχει στην Οδηγία 1/2005 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

 Έλεγχος 

Η Νοσηλευτική Μονάδα έχει δικαίωµα µε παρουσία εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του ή επιτροπής του 

ελέγχου των εγκαταστάσεων και της ακολουθούµενης διαδικασίας µε ή χωρίς προειδοποίηση, καθ' όλη τη 

διάρκεια επεξεργασίας των υλικών (∆ιαλογής - Καταστροφής). Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις 

παραπάνω υποχρεώσεις η Νοσηλευτική Μονάδα διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την χωρίς χρέωση 

επιστροφή των υλικών στη Νοσηλευτική Μονάδα. 

  

Βιντεοσκόπηση - Τηλεµατική 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα βιντεοσκόπησης της διαδικασίας εµπιστευτικής καταστροφής και 

αποστολής του βιντεοσκοπηµένου υλικού µε ασφαλή τρόπο (κρυπτογραφηµένα αρχεία κλπ.). Η Νοσηλευτική 

Μονάδα δύναται να ζητήσει την καταγραφή τουλάχιστον µία µέρα πριν την διαδικασία καταστροφής. 

 

Και τα µέσα µεταφοράς να καλύπτονται από σύστηµα τηλεµατικής για την παρακολούθηση του έργου κατά 

την ασφαλή µεταφορά του. 

 

Ανακύκλωση 

Η Νοσηλευτική Μονάδα 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. 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Σε έντυπη µορφή Ιατρικοί Φάκελοι Ασθενών 

Το αποθηκευµένο αρχείο και οι φάκελοι των ασθενών περιέχουν έγγραφα και ακτινογραφικά φιλµ. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να παραλάβει ολόκληρο το υλικό και να κάνει τον διαχωρισµό στις εγκαταστάσεις του. Η 

καταστροφή του έντυπου υλικού θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο DIN66399 σε επίπεδο P-3. 

 

 

Ακτινογραφικά Φιλµ Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παραλαβής όλων των ειδών 

ακτινογραφικών φιλµ όπως: 

- Παλιές Κλασσικές Ακτινογραφίες, 

- Ακτινογραφίες από Αξονικό / Μαγνητικό Τοµογράφο 

- 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 επίπεδο F-1. 


