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ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για συλλογή - μεταφορά και επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων ( ΕΑΥΜ ) και συγκεκριμένα Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικών
( ΕΑΑΜ ), Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).
Η εταιρεία MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και είναι η πρώτη εταιρεία με
έδρα την Κρήτη που παρέχει υπηρεσίες Συλλογής - Μεταφοράς και Επεξεργασίας των εν λόγω
αποβλήτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες, οικονομικές και περιβαλλοντικά ορθές λύσεις στον
τομέα αυτό.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η συλλογή και μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων ( ΕΑΥΜ ) που παράγονται στις εγκαταστάσεις των Ιατρείων των μελών του
Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου τα οποία εδρεύουν στην πόλη του Ηρακλείου, θα πραγματοποιείται με
ειδικά αδειοδοτημένα φορτηγά ψυγεία. Τα ΕΑΑΜ θα μεταφέρονται στη Μονάδα Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων της εταιρείας μας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, που λειτουργεί νόμιμα
βάσει της Υπ. αριθμ. 7403/Φ14.1133/11-12-2015 Άδειας λειτουργίας, όπου και θα πραγματοποιείται η
Αποστείρωση αυτών, ενώ τα ΜΕΑ, ΑΕΑ θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις μας στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου
θα αποθηκεύονται προσωρινά και από κει θα μεταφέρονται στον Αποτεφρωτήρα του ΕΔΣΝΑ στα
Άνω Λιόσια προς Αποτέφρωση ή σε άλλη αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας.
Σύμφωνα με την παραγρ. 3.1.3 του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ οικ. 146163/2012, η
αποθήκευση των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ (σε θερμοκρασίες <0 οC) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από
την παραγωγή τους ενώ των ΑΕΑ και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων το ένα (1) έτος.
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο παντός κινδύνου για τη
δραστηριότητα της μεταφοράς των ΕΑΥΜ και της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ και εφαρμόζει
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, περιβάλλοντος ISO 14001:2004 και
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.
Όλες οι διαδικασίες διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων
πραγματοποιούνται με πλήρη εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 146163/2012.

Υγειονομικών

Μονάδων

θα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα αποστέλλεται στο κάθε συνεργαζόμενο Ιατρείο
Βεβαίωση Επιτυχούς Αποστείρωσης στην οποία θα βεβαιώνεται το αποτέλεσμα της αποστείρωσης
κάθε φορτίου ΕΑΑΜ καθώς και Βεβαίωση παράδοσης – παραλαβής των ΜΕΑ & ΑΕΑ από τον
Αποτεφρωτήρα του ΕΔΣΝΑ ή από άλλη αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως εξής:

Α.1.
Την συνολική υπηρεσία διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)
στην τιμή:
ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ

> 250

Τριάντα ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (30,00 € + Φ.Π.Α.) ανά μήνα

151 – 250

Τριάντα πέντε ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (35,00 € + Φ.Π.Α.) ανά μήνα

≤150

Σαράντα ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (40,00 € + Φ.Π.Α.) ανά μήνα

Στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται:
i.
Το κόστος της συνολικής διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία) ΕΑΑΜ βάρους
έως 12 kg και ΜΕΑ & ΑΕΑ βάρους έως 3 kg ανά μήνα ή ΕΑΑΜ βάρους 15 kg ανά μήνα.
ii.
Τα υλικά που απαιτούνται για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των ΕΑΥΜ προς
επεξεργασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (πιστοποιημένες συσκευασίες τύπου Hospital
Box και η εξωτερική επένδυση αυτών).
iii.
Συχνότητα αποκομιδής μία (1) φορά ανά μήνα
Α.2.

Το κόστος των επιπλέον κιλών θα είναι:

Δύο ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (2,00 € + ΦΠΑ) ανά κιλό ΕΑΑΜ
και
Τρία ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (3,00 € + ΦΠΑ) ανά κιλό ΜΕΑ & ΑΕΑ

Α.3. Για κάθε επιπλέον επίσκεψη εντός του ιδίου μήνα το κόστος της συνολικής υπηρεσίας
επιβαρύνεται με:

Δεκαπέντε ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (15.00 € + Φ.Π.Α.)




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα προσφορά δεν αφορά Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Σε περίπτωση προπληρωμής του ετήσιου κόστους διαχείρισης των ΕΑΥΜ, παρέχεται έκπτωση
10% επί του συνόλου.
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Η παρούσα προσφορά καταργεί κάθε προηγούμενη προφορική ή/και γραπτή σχετική προσφορά της
εταιρείας μας. Ισχύς προσφοράς 60 ημέρες.
Η εταιρεία μας θα αποστέλλει εντός πέντε (5) ημερών από το τέλος κάθε μήνα τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών σε κάθε συνεργαζόμενο Ιατρείο και η καταβολή του ποσού του τιμολογίου θα πρέπει να
πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του.

Μετά τιμής,
για τη MEDICAL WASTE A.E.

Καραγιάννης Ευάγγελος
Διευθυντής

Σελίδα 3 από 3

