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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και αποκομιδής του μολυσματικού υλικού των Δημοτικών Πολυϊατρείων Παπάγου
και Χολαργού για το έτος 2022, προϋπολογισμού 1.340,00€ προ Φ.Π.Α. και 1.661,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.146163/2012
(ΦΕΚ 1537/τ. Β΄/08-05-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- η διαχείριση των Επικίνδυνων
Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) των δύο Δημοτικών Πολυϊατρείων (Παπάγου και
Χολαργού) θα πρέπει να περιλαμβάνει το σωστό διαχωρισμό των αποβλήτων, την ασφαλή
συσκευασία των αιχμηρών υλικών καθώς και την ορθή συσκευασία-σήμανση αυτών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να
ξεπεράσει το ποσό των #1.661,60#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Συγκεκριμένα το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης παρουσιάζεται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

(€)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

670,00 €

670,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

670,00 €

670,00 €

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΕΤΗΣΙΩΣ (12 ΜΗΝΕΣ)
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΕΤΗΣΙΩΣ (12 ΜΗΝΕΣ)
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1.340,00 €

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (24%)

321,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1.661,60 €

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των #1.340,00#€ με
επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των #321,60#€, ήτοι η συνολική δαπάνη
ανέρχεται στα #1.661,60#€. Θα βαρύνει την πίστωση, υπό τον Κ.Α: 00.6495.0001 με
τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ολική διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης και τελική διάθεση
των επεξεργασμένων πλέον αποβλήτων στο ΧΥΤΑ) των ΕΑΑΜ ανά Πολυϊατρείο με μία
παραλαβή ανά μήνα και ποσότητα έως 4 περιέκτες τύπου hospital box ανά παραλαβή ανά Ιατρείο. Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται και η διάθεση
των πιστοποιημένων συσκευασιών (δοχεία αιχμηρών, χαρτοκυτία τύπου Hospital
Box, σακούλες) για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ των Πολυϊατρείων.

Τεχνικές προδιαγραφές:
Η παραλαβή των ΕΑΑΜ θα γίνεται μια φορά το μήνα ανά Πολυϊατρείο και εάν χρειαστεί και
δύο φορές το μήνα. Η ποσότητα του μολυσματικού υλικού θα αποθηκεύεται σε καταψύκτη
ο οποίος θα λειτουργεί σε θερμοκρασία <O0C.
Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνεται συνοδευτικό Έντυπο αναγνώρισης των ΕΑΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το έντυπο έγγραφο αναγνώρισης των αποβλήτων θα
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εκδίδεται σε 4 αντίγραφα, όπου το ένα θα παραμένει στο εκάστοτε Δημοτικό Πολυϊατρείο
ώστε να διατηρείται στο αρχείο του Υγειονομικού Τμήματος.
Η εταιρεία που θα αναλάβει τη συλλογή – μεταφορά ΕΑΥΜ, αλλά και την επεξεργασία ΕΑΑΜ
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(ΗΜΑ) του Υ.ΠΕ.Ν. (Μητρώο εγκεκριμένων εταιρειών Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων).
Η εταιρεία θα αναλαμβάνει με δικά της μέσα και προσωπικό όλα τα στάδια της διαχείρισης
(συλλογή – μεταφορά – επεξεργασία και τελική διάθεση επεξεργασμένων) των ΕΑΑΜ των
Πολυϊατρείων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ κατόπιν
συλλογής οικονομικών προσφορών.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Σε σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή
και
Β) τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στις «Τεχνικές προδιαγραφές».

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 27/12/2021
και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Ν.Π. επί
της οδού Αγαμέμνονος αρ. 4 στον Χολαργό, 2ος ορ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις υπηρεσίες διαχείρισης και αποκομιδής του μολυσματικού υλικού των Δημοτικών Πολυϊατρείων Παπάγου και Χολαργού για το έτος 2022».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
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