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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για την προµήθεια ειδικού υγρού πλυντηρίου
& εξαρτηµάτων των οχηµάτων ∆ήµου Λαρισαίων».
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προµηθευτής οφείλει άδειας συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, µε σκοπό την
παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις για εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης
αυτών.
Κατά τη µεταφορά τους, τα απόβλητα να συνοδεύονται από τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης και από
οδηγίες για αντιµετώπιση κινδύνου ή ατυχήµατος, σε τυποποιηµένη µορφή και ανάλογα µε την
επικινδυνότητα των µεταφερόµενων αποβλήτων.
Να παρέχει στον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, αντίγραφο του αντίστοιχου
εντύπου αναγνώρισης που συµπληρώνεται από τον αποδέκτη µετά την παραλαβή των αποβλήτων.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, εφόσον του ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές, να πιστοποιήσει τα
στοιχεία, που αφορούν στην ακριβή σύσταση και ποσότητα των αποβλήτων. Οι αρµόδιες αρχές έχουν
το δικαίωµα, εάν το κρίνουν σκόπιµο, να διενεργήσουν δειγµατοληψίες και αναλύσεις των
αποβλήτων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον προµηθευτή.
Κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς ο προµηθευτής υποχρεούται να
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της ισχύουσας µονοθεσίας για
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τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την προστασία της υγείας των αργαζοµένων και
του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο προµηθευτής υποχρεούται την εγκατάσταση και την συντήρηση δύο πλυντηρίων ∆ΩΡΕΑΝ.

Χρόνος κατάθεσης προσφορών «ΕΩΣ 11:00 π.µ. 19/01/2022

Οι τιµές θα πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. Επίσης,
οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.
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