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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘ. 46/2022 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ (CPV 90740000-6)
Σο Νοζοθοκείο αθού έιαβε σπόυε:
ΥΔΣΗΚΑ:
1.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
2.
3.
4.

Σελ αξηζκ. 13/30-06-2021 (Θ.1) Απόθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ έγθξηζεο ηνπ Πίλαθα
Πξνγξακκαηηζκνύ Γηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2021 (ΑΓΑ: ΦΦΟΝ46906Χ-ΗΜ).
Σελ αξηζκ. 8/15-04-2022 (ζ.12) απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: 6ΧΟΧ46906Χ4ΘΦ, ΑΓΑΜ: 22REQ010513301)
Σελ αξηζκ. 671/09-05-2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6Ο3Θ46906Χ-19Φ,
ΑΓΑΜ:22REQ010513421)

ΠΡΟΚΑΛΔΗ
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, , γηα ηελ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ (CPV 90740000-6)) προϋποιογηζκού 9.672,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΔΝΟ (1) ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΔΣΟΤ, κέτρη ηελ Γεσηέρα 16-05-2022 θαη ώρα
10.00πκ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ
Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4.836,00 € ζπκπ. ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο θαη ε
ζπλνιηθή αμία απηήο, εθόζνλ ελεξγνπνηεζεί από ην Ννζνθνκείν ην δηθαίσκα πξναίξεζεο (ήηνη παξάηαζε ηεο
δηάξθεηάο ηεο γηα έλα επηπιένλ έηνο), ζην πνζό ησλ 9.672,00€ ζπκπ. ΦΠΑ επξώ γηα δύν (2) έηε. Γηα ηε
δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, έρεη ιεθζεί ε (ε) ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ηεο γηα ηα έηε 2022, 2023.
2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
(α)Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα (1) έηνο.
(β) Γηθαίσκα πξναίξεζεο (Άξζξα 53 παξ 2 πεξηπη. ε & ηζ, θαη 132 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016)
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, κε κνλνκεξή δήισζή ηεο
(απόθαζε) πνπ αζθείηαη πξηλ από ηε ιήμε απηήο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ησλ
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ιπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, κε έλαξμε ηελ
επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη ιήμε έλα (1) έηνο κεηά (παξάηαζε), κε ηνπο
ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.
3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ελδηαθερόκελοη ζα πρέπεη καδί κε ηελ προζθορά ηοσς λα επηζσλάυοσλ θαη ηα παραθάηφ:
ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε μερσξηζηό θάθειν ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν & αληίγξαθν) ηα
εμήο :
3.1. Φάθειος Γηθαηοιογεηηθώλ ζσκκεηοτής
α. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ ζε
πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΙΚΔ θαζώο θαη ν λόκηκνο
εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο, κε ρξόλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο
απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
β. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ ή ηνπ δηαρεηξηζηή / ησλ κε ρξόλν έθδνζεο έσο
ηξεηο (3) κήλες πρηλ ηελ σποβοιή ηοσς).
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ
ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο σποβοιής ηοσς
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο
σποβοιής ηοσς.
ε. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ
νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θοηλοποίεζε ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4605/2019).

3.2 Φάθειος ηετληθής θαη οηθολοκηθής προζθοράς
α. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη:
ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο
β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη:
ην θάθειν ηνπνζεηνύληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξώ.
Θα πεξηγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ρσξίο θαη κε ΦΠΑ. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα δνζεί ζε
επξώ αλά κνλάδα κέηξεζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα θαη’ είδνο δαπάλε.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε πνπ
πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξώλ δελ ππόθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνύληαη,
θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκώλ
ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.
ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν
88 ηνπ λ. 4412/2016.
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ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο πξνζθνξέο.
4.ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδόκελε από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα από ηελ
αξκόδηα επηηξνπή. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή)
ζα γίλεη εληαία ζηνλ ίδην ρξόλν. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιόγεζε απηώλ, εθαξκνδόκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληόο ηεο νξηζζείζαο από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελίαο θαη
πξσηνθνιινύληαη. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία πέξαλ ηεο πξναλαθεξόκελεο
εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη.
Η αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε επόκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρώξηζε, αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ ζε πξαθηηθό ην νπνίν ζπληάζζεη θαη
πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
Σν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο πξνζθνξέο.

5.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ
- ΔΓΓΤΖΔΗ
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) αλά είδνο γηα όζεο πξνζθνξέο πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρύ εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ
απνζθξάγηζή ηνπο.
Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζσκκεηοτής θαη εγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηες ζύκβαζες.
6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά θ΄ δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε
ηηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά
Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη)
β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο,
θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ
Πξνζθπγώλ επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017
ηεύρνο Β'2
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
δ) Κξάηεζε ύςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, ζύκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009).
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ε) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, όπσο ηζρύεη)
Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθόξησζεο ησλ πιηθώλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή.

Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πξόζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ
ρνξεγεηή απνηεινύλ νη παξαθάησ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΤΜΜΑΣΧΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΤΜΜΑΣΩΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ηελ ηετληθή προζθορά ζα περηγράθεηαη ην πξνηεηλόκελν πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1. πλερήο θαη ππεύζπλε επηζηεκνληθή παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ΓΤΟ ΦΟΡΔ ηελ εβδνκάδα θαη όζεο επηπιένλ θνξέο ρξεηαζηεί ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. Πξνο ηνύην ζα
ηεξείηαη Βηβιίν παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη από Γηπισκαηνύρν Μεραληθό.
2. Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο, δύν θνξέο ην κήλα θαη όζεο έθηαθηα
θξηζεί όηη απαηηείηαη ζηελ είζνδν ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ:
·
BOD
·
COD
·
Αησξνύκελα ζηεξεά
·
Ακκσλία
·
Νηηξηθά, θσζθνξηθά άιαηα
·
Κνινβαθηεξίδηα
·
Αγσγηκόηεηα
·
PH
·
Τπνιεηκκαηηθό ριώξην
Δπίζεο, όζεο ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο παξακέηξσλ απαηηνύληαη από ηε Ννκνζεζία ή θξηζνύλ
απαξαίηεηεο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο απόδνζεο θαη βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αλαιύζεηο ζα γίλνληαη ζε
πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025:2005, ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ
νπνίνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί.
3.
Ο Έιεγρνο θαη ε ππόδεημε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ Ηιεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο,
βάζεη πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ην ππάξρνλ πξνγξάκκαηνο
ζπληήξεζεο Η.Μ. εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η άκεζε επέκβαζε γηα ηελ ππόδεημε απνθαηάζηαζεο
βιαβώλ θαη ηελ απνθπγή επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Τπνδείμεηο θαη εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνύ
πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ πξόιεςε, ηε ζσζηή ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα
ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ. ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο
θαηά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 θαη OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 1801:2008, ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ
νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ έθηαθησλ αλαγθώλ ν αλάδνρνο:
α) ζα ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη ζα δηαζέηεη ζηηο απνζήθεο ηνπ γηα άκεζε
πξνζθόκηζε ζην Ννζνθνκείν ηα παξαθάησ θξίζηκα κέξε ηνπ εμνπιηζκνύ, γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζσξηλήο
ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Α. Τπνβξύρηα αληιία κε αλνμείδσηνπο θνπηήξεο γηα ηελ έμνδν ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ηζρύνο 3 KW,
παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 10,00 m3/hr καλνκεηξηθό ηνπιάρηζηνλ 25,00 M..Τ. θαη δηάκεηξν εμόδνπ ηνπιάρηζηνλ
Φ40 mm.
Β. Τπνβξύρηα αληιία βαξέσο ηύπνπ κε θόθηξα γηα βαξέα ιύκαηα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ από ηε
δεμακελή εμηζνξξόπεζεο ζηε δεμακελή αεξηζκνύ, παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 15 m3/hr, καλνκεηξηθό 5 m θαη
έμνδν ηνπιάρηζηνλ 2,5’’.
Γ. Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίσζεο. θ.ι.π.)
β) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία όηη δηαζέηεη ζηηο
απνζήθεο ηνπ ηα παξαπάλσ βαζηθά κέξε ηνπ εμνπιηζκνύ.
γ) ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ρξεηαζηεί λα πξνζθνκίζεη ηα παξαπάλσ θαη δελ αληαπνθξηζεί άκεζα, ζα
θεξύζζεηαη έθπησηνο.
4. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηε ζηειέρσζή ηνπ ηνπιάρηζην δύν Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο
από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ ζπζηεκάησλ
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ κεγέζνπο θαη πνιππινθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ ίζσλ κε απηή ηνπ Ννζνθνκείνπ
Υαηδεθώζηα ή παξόκνησλ έξγσλ. Θα αμηνινγεζεί ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ
παξόκνησλ ζπζηεκάησλ θαη έξγσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνπ ζα επηβεβαηώλνληαη από βεβαηώζεηο
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θαιήο θαη απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη έξγσλ πνπ ζα επηζπλάπηνληαη
απαξαίηεηα.
Η ζύληαμε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ επηηξνπή έγηλε ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο απαηηήζεηο ησλ
πξνηύπσλ-θαλνληζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο
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