
 

                         

                                                                                     

     Θεσσαλονίκη  7/7/2015  

     Αρ. πρωτ.  16377 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χηµικών αποβλήτων των Χηµικών Εργαστηρίων 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

           

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χηµικών αποβλήτων των Χηµικών 
Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν 
 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 15/7/2015 και 
14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 
Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη 

µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ: Απαιτείται η διαχείριση, από ειδική αδειοδοτηµένη εταιρία, των αποθηκευµένων αντιδραστηρίων 

και χηµικών αποβλήτων από τα παρακάτω δύο  Χηµικά Εργαστήρια αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Λειτ. και 

Συντ. Εγκαταστάσεων & Π.Ε της ΕΥΑΘ ΑΕ: 

1. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ύδρευσης (Πλουτάρχου 8, 2ος όροφος) 

2. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος (Τσιµισκή 98, 8ος όροφος) 

Η σύµβαση που θα γίνει µε την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων θα έχει διάρκεια 2 (δύο έτη) 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

H εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει: 

� Να φέρει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις που αναφέρονται στην Εθνική Νοµοθεσία που διέπει τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159 ή/και µετέπειτα τροποποιήσεις 

τους) και αφορούν άδειες συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων. Σε 

περίπτωση συνεργασίας µε χώρες του εξωτερικού ισχύει το ίδιο και βάση της ∆ιεθνούς Νοµοθεσίας και 

κανονισµών.  

� Να διαθέτει πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Σ∆Π) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2000 

και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος EN ISO 14.001:2004 (Γίνεται εξίσου δεκτό και το πιστοποιητικό 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο EMAS (βάση του κανονισµού 761/2001/ΕΚ). 

� Να είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ 

� Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης θα διαθέσει στα δύο εργαστήρια κατάλληλα δοχεία αποθήκευσης των υγρών και 

στερεών αποβλήτων προκείµενου να γίνεται η περισυλλογή τους στους χώρους των εργαστήριων µέχρι την 

αποκοµιδή τους.  

 

� Η αποκοµιδή των αποβλήτων θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες των δύο 

εργαστηρίων και κατόπιν επικοινωνίας µε την Εταιρεία ∆ιαχείρισης. 

� Η συσκευασία και λοιπές πρακτικές διαχείρισης των υλικών που θα ακολουθηθούν για την µεταφορά των 

υλικών από τα εκάστοτε κατά τόπους Χηµικά Εργαστήρια που προαναφέρθηκαν έως το σηµείο 

ενδιαφέροντος της εν λόγω εταιρείας, να είναι κατάλληλη σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Νοµοθεσία και 

Κανονισµούς. 

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

           Η ενδιαφερόµενη εταιρεία µε την προσφορά της θα πρέπει να προσκοµίσει τα παρακάτω: 

� Πιστοποιητικά Αδειοδοτήσεων για την εν λόγω δραστηριότητα της εταιρίας και των συνεργατριών 

εταιριών.  

�  Την πλήρη περιγραφή µε την προτεινόµενη οδό διαχείρισης και τελικής διάθεσης-καταστροφής των 

υλικών και αναφορές στη σχετική νοµοθεσία 



 

� Αντίγραφα των κατά ISO πιστοποιητικών, της εταιρίας και των συνεργατριών εταιρειών. 

 

Η γλώσσα σύνταξης των κειµένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική, ενώ των λοιπών εγγράφων/ 

πιστοποιητικών η Ελληνική ή η Αγγλική. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οικονοµική προσφορά θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη: 

o µια πιθανή προσαύξηση των Χηµικών ουσιών που περιγράφονται στους αναλυτικούς Πίνακες κατά 

20%, ανά Χηµικό Εργαστήριο 

o όλα τα απαιτούµενα έξοδα αποµάκρυνσης-µεταφοράς των συνολικών χηµικών ουσιών από τα πέντε 

Χηµικά Εργαστήρια  

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ι. Κατά την παραλαβή των υλικών αλλά και µετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να προσκοµισθούν στην 

ΕΥΑΘ ΑΕ: 

 

� Έντυπα αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων υλικών  

� Έντυπα για την βεβαίωση αποµάκρυνσης υλικών προς διάθεση 

� Έντυπα για την βεβαίωση τελικής διάθεσης υλικών 

 

ΙΙ. Τα αντιδραστήρια θα παραληφθούν από τα συγκεκριµένα δύο (2) σηµεία ενδιαφέροντος, δηλαδή: 

 

1. του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου Ύδρευσης (Πλουτάρχου 8, 2ος όροφος, κέντρο Θεσ/νίκης - υπεύθυνες 

επικοινωνίας κα Τσίρτου Μ- κα Παπαδοπούλου Μ. τηλέφωνα 2310 966893-4) 

2. του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος (Τσιµισκή 98, 8ος όροφος κέντρο 

Θεσσαλονίκης - υπεύθυνες επικοινωνίας κα Παπαστεργίου Φ.- κα Καραµπουγιούκη Ε., τηλέφωνα 

2310 966958 ή 2310 281165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 

 

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ / έτος 

1 standard solutions 1000 mg/l: Cr 1000 ml 

    Cd 1000 ml 

    Cu 1000 ml 

    Sb 1000 ml 

    B 1000 ml 

    Ag 1000 ml 

    Hg 1000 ml 

    As 1000 ml 

    Pb 1000 ml 

    Ni 1000 ml 

    Se 1000 ml 

    Fe 1000 ml 

    Mn 1000 ml 

    Al 1000 ml 

2 ∆είγµατα νερού που περιέχουν αντιδραστήριο Nessler 120 Lt 

3 ∆είγµατα νερού που περιέχουν  AgNO3 και K2CrO4 400 Lt 

4 ∆είγµατα νερού που περιέχουν  φαινανθρολίνη  25 Lt 

5 ∆είγµατα νερού που περιέχουν HgSO4 και AgNO3  50 Lt 

6 
∆είγµατα νερού που περιέχουν µολυβδαινικό αµµώνιο και 

χλωριούχο κασσίτερο 
5 Lt 

8 ∆είγµατα νερού µε BaCl2 100 Lt 

9 ∆είγµατα νερού µε TISAB III  100 Lt 

10 standard solutions 1000 mg/l: CN- 500 ml 

11 standard solutions 1000 mg/l: F- 500 ml 

12 standard solutions 1000 mg/l: BrO3
- 500 ml 

13 standard solutions 1000 mg/l: Cl- 500 ml 

14 standard solutions 1000 mg/l: CrO4
2- 500 ml 

15 
Απόβλητα συστήµατος υδριδίων (NaBH4  και 

υδρίδια As, Hg, Sb, Se) 
  50 Lt 

 



 

Συνολική ποσότητα αποβλήτων: Περίπου 800 lt/έτος 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• Φιαλίδια των εταιρειών Hach Lange και Merck για µετρήσεις των παραµέτρων : COD, Total Nitrogen, 

N-NH3, N-NO2, N-NH4, Total Phosphorus, τα οποία περιέχουν διάφορα αντιδραστήρια ανάλογα µε την 

µέθοδο προσδιορισµού που χρησιµοποιείται. 

• Υγρά Απόβλητα Ατοµικής Απορρόφησης (Φλόγα, Φούρνος Γραφίτη, Σύστηµα Υδριδίων) που 

περιέχουν οξέα και πρότυπα διαλύµατα µετάλλων και προκύπτουν από τις µετρήσεις Cu, Fe, Zn, Mn, 

Ni, Cu, As, Pb, Cd, Hg. 

• Ληγµένα Αντιδραστήρια που βρίσκονται αποθηκευµένα στο χώρο του εργαστηρίου 

• Απόβλητα που παράγονται από τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων λιπών και ελαίων µε εκχύλιση 

µε ∆ιαλύτη S-316 HORIBA. 

• Συνολική ποσότητα αποβλήτων: Περίπου 300 kg/έτος 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος 

υπηρεσιών µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι 

έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 

Προµηθειών - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 

συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  
 
 

 Ελένη Παχατουρίδου 
 


