Πξνο: ΟΣΠ

23/12/2020

Υπ' όςηλ: Κνπ Πξνέδξνπ, Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Πξόηαζε δηαρείξηζεο απνβιήησλ Οδνληηάηξσλ-κειώλ ΟΣΠ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Η εηαηξία καο, πξσηνπόξνο ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από κηθξνύο παξαγσγνύο θαη
πξνεξρόκελε από ηνλ νδνληηαηξηθό θόζκν, επηζπκεί λα παξνπζηάζεη ηελ λέα ηεο πξόηαζε γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ κειώλ ηνπ ΟΣΠ.
Οη παξνρέο γηα θάζε επίζθεςε απνθνκηδήο απνβιήησλ δηακνξθώλνληαη σο εμήο:
1. Παξνρή 1 ζπζθεπαζίαο ηύπνπ Hospitalbox.
2. Παξνρή 1 ζπζθεπαζίαο αηρκεξώλ θαη ηεκλόλησλ απνβιήησλ
3. Παξνρή ζπζθεπαζίαο ακαιγάκαηνο (Μία εηεζίσο)
4. Παξνρή 2 κπηηνληώλ 10 ιίηξσλ (έλα γηα θάζε είδνο αθηηλνινγηθώλ πγξώλ αλ πθίζηαληαη
ηέηνηα).
5. Για κάθε επίζκετη αποκομιδήρ αποβλήηυν θα παπέσεηαι δυπεάν ζε κάθε Οδονηίαηπο
ένα κοςηί με 50 μάζκερ μιαρ σπήζευρ. Σηοςρ ζςμβεβλημένοςρ μαρ έσοςμε ηην
δςναηόηηηα παποσήρ πποζηαηεςηικών ζηολών μιαρ σπήζηρ ζηην ηιμή ηυν
2,80€/ηεμάσιο+ΦΠΑ 24% και ανηιζηπηικά Natura Παποςηζάνηρ 400 ml ζηα
2,80€/ηεμάσιο+ΦΠΑ 6% και από ηο 2021 με ηην νέα ζςζκεςαζία ηυν 500 ml ζηα
3,00€+ΦΠA 6% παπαδοηέα από πποζυπικό μαρ συπίρ έξηπα σπεώζειρ αποζηολήρ, καηά
ηην διάπκεια ηυν αποκομιδών αποβλήηυν.
6. Η δεηνύκελε ζπλεξγαζία από ηα κέιε ηνπ ΟΣΠ είλαη δηεηήο, θάζε έηνο ζα εμνθιείηαη ζηελ
αξρή ηεο ηζρύνο ηνπ, κε ηηο επηινγέο απνθνκηδώλ λα δηακνξθώλνληαη σο εμήο:
1. Τέζζεξεηο απνθνκηδέο εηεζίσο κε θόζηνο 100,00€+ΦΠΑ 24% πξνεμνθινύκελν ζε 2
δόζεηο ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο.
2. Έμη απνθνκηδέο εηεζίσο κε θόζηνο 150,00€+ΦΠΑ 24% θαη εμόθιεζε ζε 3 δόζεηο ζηελ
αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο.
3. Ελλέα απνθνκηδέο εηεζίσο (πιελ Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Απγνύζηνπ), κε θόζηνο
210,00€+ΦΠΑ 24% θαη εμόθιεζε ζε 5 δόζεηο ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο.
4. Δώδεθα απνθνκηδέο εηεζίσο κε θόζηνο 280,00€ θαη εμόθιεζε ζε 5 άηνθεο δόζεηο ζηελ
αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο.
Τα απνθνκηδόκελα θηιά απνβιήησλ ζα θνζηίδνπλ 1,70€/θηιό+ΦΠΑ 24%.
Δηαρείξηζε αθηηλνινγηθώλ κε θόζηνο 1,00 €/θηιό+ΦΠΑ 24% +θόζηνο κπηηνληώλ 6,00
€+ΦΠΑ 24% ηα δπν (γηα δηαρσξηζκό εκθαληζηηθώλ από ζηεξεσηηθά).

Τν θόζηνο απνθνκηδήο ακαιγάκαηνο ζα είλαη 20,00€/απνθνκηδή (επηβάιιεηαη κηα θνξά ηνλ
ρξόλν) ελώ ην ακάιγακα ζα απνζηέιιεηαη ζην εμσηεξηθό γηα αλαθύθισζε.
Τα απνθνκηδόκελα θηιά ζα ηηκνινγνύληαη ρσξηζηά κεηά ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή ηνπο. Η απνζηνιή
αξρηθώλ ζπζθεπαζηώλ ζα βαξαίλεη ηνλ θάζε ζπλάδειθν.
Κάζε ζπζηεγαδόκελνο νδνληίαηξνο ζα πιεξώλεη ην 50% ηνπ θόζηνπο ελώ ζα έρεη θαη ην 50% ησλ
παξνρώλ (π.ρ. κάζθεο έλα θνπηί αλά δπν απνθνκηδέο).
Η ζπλεξγαζία ζα δηέπεηαη θαη ζα αθνινπζεί ηηο ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζρεηηθήο
Ννκνζεζίαο.
Όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα δηαρσξηζηώλ ακαιγάκαηνο ε πξόηαζή καο δίλεη ηελ θάησζη επηινγή:
1. Έλαλ δηαρσξηζηή κε δηάξθεηα δσήο 2 εηώλ, αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ακαιγάκαηνο πνπ πεξλά
από ην ζύζηεκα, κε αληηθαηάζηαζε κε θαηλνύξην ζηελ ζπλέρεηα. Η ρξήζε ζόδαο κεηώλεη ηελ
δηάξθεηα δσήο ηνπ δηαρσξηζηή, πξνθαιώληαο πην ζύληνκε πιήξσζή ηνπ. Τν θόζηνο ηνπ δηαρσξηζηή
απηνύ είλαη 180,00€+ΦΠΑ 24%.
Η εμόθιεζε ηνπ δηαρσξηζηή ζα γίλεηαη ζε 3 άηνθεο δόζεηο ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο.
Σηηο ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο από ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο
ηεο εηαηξίαο κε ην θόζηνο λα εθηηκάηαη κεηαμύ ησλ 50,00-100,00€+ΦΠΑ 24%, αλάινγα κε ηελ
δπζθνιία θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε κεραλήκαηνο, ελώ κπνξεί λα γίλεη θαη από ηνλ ηερληθό θάζε
ηαηξείνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ αλαιπηηθνύ εγρεηξηδίνπ πνπ παξέρνπκε.
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά καο.
Με εκτίμηση,

Δηαρεηξηζηήο Envirodent

