ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη
Τηλέφωνο : 28210 22306
FAX :

28210-22329

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 17 Π
Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο
«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ»
με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συνοπτικός

Διαγωνισμός

Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία: 26-06-2015

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 09.00 π.μ..

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
10.000 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

365 ημέρες (1 έτος)

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

1

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.

Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του
Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».

2.

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31

ης

Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-

2004)περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών»,
3.

Την αρίθμ.Π1-1105/2-3-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
για τις δημόσιες συμβάσεις.

4.

Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

5.

Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το
Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου
τομέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του
άρθρου 8 του Ν.3414/05,
7. Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των
καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων».
10. Την με αρίθμ.24014/25-11-2005 (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον N.3414/2005»
11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
13. Το Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16

ης

Νοεμβρίου 2005.»

14. Το Π.Δ.118/10-07-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’)
15. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και
ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών>>.
17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2012) « Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)»
18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης
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Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας»
20. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) παρ. 2 αρ. 1 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
21. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014).
22. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)
23. Της ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 , «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου
1998, ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007.
24. Διορθώσεις σφαλμάτων του ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007, ΦΕΚ 986/Β/18-06-2007.
25. Του Κανονισμού 1441/2007 της 5ης Δεκεμβρίου 2007 , «Περί μικροβιολογικών κριτηρίων

για τα

τρόφιμα», σε τροποποίηση του Κανονισμού 2073/2005/ΕΚ.
26. Την µε αριθµ. 27/ πρκ. 8 /03-06-2015 (ΑΔΑ 765146907T-Γ0O) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου.

ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» με κριτήριο
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα μέρη της παρούσας
και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

25-06-2015

26-06-2015

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ : 14.00 Π.Μ.

ΩΡΑ : 09.00 Π.Μ.

ΧΑΝΙΩΝ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν
οργανωμένα Εργαστήρια, διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO 17025 από το Ε.ΣΥ.Δ., και πεδίο
διαπίστευσης στις εργαστηριακές δοκιμές τροφίμων και νερών, για το σύνολο των
απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων.
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Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ο

Άρθρο 1 : Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο της ανατεθείσας εργασίας είναι :
1. Η διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκομείου
ΧΑΝΙΩΝ.
2. Η συντήρηση και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο.
3.

Η

πραγματοποίηση

χημικών

και

μικροβιολογικών

αναλύσεων

των

δειγμάτων

της

παραγράφου 1 στις παραμέτρους που καθορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού .
4. Η έκδοση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαμβάνεται
:
4.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία.
4.2 Επισήμανση των αποκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές με καταγραφή των
πιθανών αιτιών.
4.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία.
4.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποκλίσεων.
5. Η παροχή στοιχείων και συμπλήρωση τυποποιημένων εγγράφων που σχετίζεται με την
υποχρέωση του Νοσοκομείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες.

ο

Άρθρο 2 : Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.
ο

Άρθρο 3 : Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και των τροφίμων ανέρχεται σε
10.000 € με ΦΠΑ. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2015 καλύπτεται για όλο το ποσό από τον
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σε βάρος του κωδικού 0429.

ο

Άρθρο 4 : Πληροφορίες
Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του φορέα www.chaniahospital.gr.

ο

Άρθρο 5 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στο διαγωνισμούς που διενεργεί το Νοσοκομείο Χανίων. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εφόσον :
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1.

Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) και παρέχουν αντίστοιχες
υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

2.

Διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση
των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες
συγκρίσιμης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

3.

Διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια με διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο αντίστοιχο
ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην δειγματοληψία και τις εργαστηριακές
αναλύσεις των παραμέτρων του νερού, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

4.

Το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο
αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού.

ο

Άρθρο 6 : Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί Παρασκευή 26-06-2015, ώρα 09.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές θα γίνονται
δεκτές έως Πέμπτη 25-06-2015, ώρα 14.00.

ο

Άρθρο 7 : Προσφορές
Στις προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ» με
κεφαλαία γράμματα
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν τρεις φάκελοι (υποφάκελοι), οι οποίοι θα είναι ο φάκελος
δικαιολογητικών, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.
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ο

Άρθρο 8 : Φάκελος Δικαιολογητικών
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Δικαιολογητικών»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω :
1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) του συμμετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι
έχει λάβει γνώση των συνθηκών του δημοπρατούμενου αντικειμένου και των όρων του
διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
2. Αντίγραφο του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί, το μέγιστο, έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισμού.
3. Αντίγραφο της διαπίστευσης του διαγωνιζόμενου από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλου αντίστοιχου
ανεξάρτητου φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού στην οποία θα περιλαμβάνεται και το
πεδίο των αναλύσεων που καλύπτει. Το Εργαστήριο με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να
είναι διαπιστευμένο σε όλες τις αιτούμενες παραμέτρους.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται


Ότι δεν υφίσταται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.



Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου, των
ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ.

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον
είναι ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τα παρακάτω :


Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.



Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.

Σε

περίπτωση που το απόσπασμα του ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου του
ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα
διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που
μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με
την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου.
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να προσκομίσουν :
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της υπεύθυνης δήλωσης προσκόμισης του ποινικού
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μητρώου η οποία θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση για προσκόμιση του
ποινικού μητρώου των διαχειριστών για ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες εταιρίες και
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου για
ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε) και εταιρίες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των
τροποποιήσεών του για τις ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε) και ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε) από τα
οποία θα αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης και το δικαίωμα υπογραφής της
προσφοράς.
3) Απόφαση Δ.Σ της εταιρίας με την οποία θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των μελών του Δ.Σ για A.E ή
των διαχειριστών για Ο.Ε και Ε.Ε ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την εκπροσώπηση
της εταιρίας και την υποβολή της προσφοράς.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη.
Στον διαγωνισμό η προσφορά υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα
εξουσιοδοτημένο για τα νομικά πρόσωπα. Η ταυτοπροσωπία του ατόμου που υποβάλλει την
προσφορά αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα παρακάτω:
1) Οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το
διάστημα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους.
2) Βιογραφικό σημείωμα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα πρέπει να
είναι επιστήμονας με μεγάλη

εμπειρία (κατά προτίμηση μεγαλύτερη των δέκα ετών) στις

εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων και νερού.
3) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιμης έκτασης σχετικές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα ή στην
Αλλοδαπή.
4) Παρουσίαση της επιχείρησης με αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, το
έργο κλπ. (να επισυναφθεί προσπέκτους εάν υπάρχει).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου και ο
τρόπος έγκαιρης μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη
δειγματοληψία προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι χρόνοι συντήρησης των
δειγμάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα με την μετρούμενη
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παράμετρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση με ποινή αποκλεισμού είναι η μεταφορά των

δειγμάτων στο εργαστήριο την ίδια ημέρα από τη δειγματοληψία, ώστε να διενεργείται
αυθημερόν η ανάλυση τους, λόγω του ότι τα δείγματα τροφίμων είναι ευαλλοίωτα.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Οικονομική Προσφορά»
β. Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και να
υπογράφεται :
α) από τον ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και
Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση

ως προς το

πρόσωπο του διαγωνιζομένου που τα υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή του, αποτελούν λόγο
αποκλεισμού
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.


Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
παραπάνω οριζόμενο.



Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.



Οι τιμές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρωθούν σε όλα τα πεδία με ολόγραφη
αναφορά τους όπου προβλέπεται στο έντυπο της οικονομικής υπηρεσίας.

ο

Άρθρο 9 : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται
για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού που δεν είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα θα φέρουν
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μετάφραση από Έλληνα δικηγόρο, είτε από αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς όπως τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους κ.α
να είναι στην αγγλική γλώσσα.

ο

Άρθρο 10 : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως για τα φυσικά
πρόσωπα ενώ τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ανάλογα με την νομική μορφή του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το άρθρο
18 παρ. 4 του ΠΔ 28 / 80.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος των παραπάνω αναφερομένων νομικών καταστάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στην σύνθεση των οποίων
συμμετέχει το πρόσωπο.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την ημερομηνία και ώρα του άρθρου
6 της διακήρυξης. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

ο

Άρθρο 11 : Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι, της συμμετοχής διαγωνισθέντα ή της νομιμότητας της διεξαγωγής
του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και την
επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας (από ημερομηνία τοιχοκόλλησης) ή της
επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος (Πρακτικά ΙΙ) στις περιπτώσεις εξετάσεως και
αξιολογήσεως των προσφορών.
ο

Άρθρο 12 : Κατακύρωση διαγωνισμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν με την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και το σχετικό
φάκελο του Διαγωνισμού, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα
σε εύλογο κατά περίπτωση χρόνο.
Για την λήψη της απόφασης αυτής δεσμεύεται από τις τιμές των προσφορών αλλά μπορεί :
1.

Να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε
οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

2.

Να αναλάβει να επαναλάβει τον διαγωνισμό αν διαπιστώσει ότι έλαβε χώρα συμπαιγνία ή
προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι
διαγωνισθέντες ή οι προσφορές τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα του
Νοσοκομείου και την πλήρη και άψογη εκτέλεση της προμήθειας.
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3.

Το Νοσοκομείο δεν υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση των διαγωνιζομένων σαν
συνέπεια της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων της.

4.

Η εκτίμηση για την πληρότητα της προσφοράς και η κρίση για τη συμμόρφωση του μειοδότη
προς όλους τους όρους του διαγωνισμού ανήκουν στην διακριτική εξουσία του Δ.Σ του
Νοσοκομείου.

5.

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του
Διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση
παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων.

ο

Άρθρο 13 : Αναγγελία – Υπογραφή σύμβασης
Στον Ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη του άρθρου 15 εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης και τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της διακήρυξης.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και την προσφορά του Αναδόχου. Θα διέπεται
από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από την σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι-αντιφατικοί όροι και διατάξεις
αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η σύμβαση, η παρούσα διακήρυξη, η Προσφορά, η
Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια
εκτέλεσής καθορίζεται για ένα έτος.

ο

Άρθρο 14 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας της παροχής υπηρεσιών, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή
άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
1)

Την ημερομηνία έκδοσης.

2)

Τον εκδότη.

3)

το Νοσοκομείο Χανίων, προς το οποίο θα απευθύνεται.

4)

Τον αριθμό της εγγύησης.

5)

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6)

Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του αναδόχου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7)

Τον τίτλο του διαγωνισμού .

8)

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως.

9)

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Νοσοκομείου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του
συμβατικού αντικειμένου, προσαυξημένου κατά τρεις (3) μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την περάτωση των τελευταίων αναλύσεων, με την καλή
και εμπρόθεσμη περαίωση του συμβατικού αντικειμένου η οποία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο της
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή μερικά υπέρ του
Νοσοκομείου, για την ικανοποίηση αξιώσεων της από την εκπρόθεσμη εκτέλεση και την μη τήρηση
των όρων της σύμβασης.
ο

Άρθρο 15 : Τιμές συμβάσεως
Οι τιμές νοούνται σταθερές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και δεν υπόκειται
σε καμία αναθεώρηση.
ο

Άρθρο 16 : Προκαταβολή
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ»
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν
οργανωμένα Εργαστήρια, διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO 17025 από το Ε.ΣΥ.Δ., και πεδίο
διαπίστευσης στις εργαστηριακές δοκιμές τροφίμων και νερών, για το σύνολο των
απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων.
ο

Άρθρο 1 : Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο της ανατεθείσας εργασίας είναι :
6. Η διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκομείου
ΧΑΝΙΩΝ.
7. Η συντήρηση και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο.
8.

Η

πραγματοποίηση

χημικών

και

μικροβιολογικών

αναλύσεων

των

δειγμάτων

της

παραγράφου 1 στις παραμέτρους που καθορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού .
9. Η έκδοση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαμβάνεται
:
9.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία.
9.2 Επισήμανση των αποκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές με καταγραφή των
πιθανών αιτιών.
9.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία.
9.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποκλίσεων.
10. Η παροχή στοιχείων και συμπλήρωση τυποποιημένων εγγράφων που σχετίζεται με την
υποχρέωση του Νοσοκομείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες.

ο

Άρθρο 5 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στο διαγωνισμούς που διενεργεί το Νοσοκομείο Χανίων. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εφόσον :
5.

Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) και παρέχουν αντίστοιχες
υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

6.

Διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση
των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες
συγκρίσιμης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

7.

Διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια με διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο αντίστοιχο
ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην δειγματοληψία και τις εργαστηριακές
αναλύσεις των παραμέτρων του νερού, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
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8.

Το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο
αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού.

ο

Άρθρο 8 : Φάκελος Δικαιολογητικών
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Δικαιολογητικών»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω :
7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) του συμμετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι
έχει λάβει γνώση των συνθηκών του δημοπρατούμενου αντικειμένου και των όρων του
διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί, το μέγιστο, έξι (6) μήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
9. Επικυρωμένο αντίγραφο της διαπίστευσης του διαγωνιζόμενου από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλου
αντίστοιχου ανεξάρτητου φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού στην οποία θα
περιλαμβάνεται και το πεδίο των αναλύσεων που καλύπτει. Το Εργαστήριο με ποινή
αποκλεισμού θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο σε όλες τις αιτούμενες παραμέτρους.
10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται


Ότι δεν υφίσταται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.



Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου, των
ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ.

11. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον
είναι ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τα παρακάτω :


Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.



Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.

Σε

περίπτωση που το απόσπασμα του ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου του
ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα
διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που
μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με
την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου.
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Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να προσκομίσουν :
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της υπεύθυνης δήλωσης προσκόμισης του ποινικού
μητρώου η οποία θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση για προσκόμιση του
ποινικού μητρώου των διαχειριστών για ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες εταιρίες και
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου για
ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε) και εταιρίες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των
τροποποιήσεών του για τις ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε) και ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε) από τα
οποία θα αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης και το δικαίωμα υπογραφής της
προσφοράς.
3) Απόφαση Δ.Σ της εταιρίας με την οποία θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των μελών του Δ.Σ για A.E ή
των διαχειριστών για Ο.Ε και Ε.Ε ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την εκπροσώπηση
της εταιρίας και την υποβολή της προσφοράς.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη.
Στον διαγωνισμό η προσφορά υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα
εξουσιοδοτημένο για τα νομικά πρόσωπα. Η ταυτοπροσωπία του ατόμου που υποβάλλει την
προσφορά αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα παρακάτω:
6) Οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το
διάστημα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους.
7) Βιογραφικό σημείωμα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα πρέπει να
είναι επιστήμονας με μεγάλη

εμπειρία (κατά προτίμηση μεγαλύτερη των δέκα ετών) στις

εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων και νερού.
8) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιμης έκτασης σχετικές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα ή στην
Αλλοδαπή.
9) Παρουσίαση της επιχείρησης με αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, το
έργο κλπ. (να επισυναφθεί προσπέκτους εάν υπάρχει).
Υπεύθυνη

10)

δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου και ο τρόπος
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έγκαιρης μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη
δειγματοληψία προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι χρόνοι συντήρησης των
δειγμάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα με την μετρούμενη
παράμετρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση με ποινή αποκλεισμού είναι η μεταφορά των

δειγμάτων στο εργαστήριο την ίδια ημέρα από τη δειγματοληψία, ώστε να διενεργείται
αυθημερόν η ανάλυση τους, λόγω του ότι τα δείγματα τροφίμων είναι ευαλλοίωτα.

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Παράμετροι παρακολούθησης
Οι παράμετροι που θα αναλύονται και ο αριθμός των δειγμάτων θα καθορίζονται από το
πρόγραμμα παρακολούθησης που έχει καταρτιστεί και το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω
ομάδες παραμέτρων:
1.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 50, ο οποίος αριθμός αναλύεται ως εξής:
1.1.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ολικά κολοβακτηριοειδή (αποικίες /100ml)
Ε.coli (αποικίες /100ml)
Εντερόκοκκοι (αποικίες/100ml)
0

0

Αριθμός αποικιών στους 22 C και 37 C (αποικίες/ml)
Pseudomonas aeruginosa (αποικίες/100ml)
Ολικό Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)
Ελεύθερο Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)
Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 35
1.2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (Δοκιμαστική παρακολούθηση)
ρΗ
Αγωγιμότητα (μS/cm)
Ολική Σκληρότητα
Παροδική Σκληρότητα
Αλκαλικότητα
Χλωριούχα άλατα (mg/l)
Νιτρικά άλατα (mg/l)
Νιτρώδη άλατα (mg/l)
Αμμώνιο (mg/l)
Θολερότητα
Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 12
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1.3. Συμπληρωματική παρακολούθηση
Παρασιτοκτόνα

(οργανικά

εντομοκτόνα,

ζιζανιακτόνα,

μυκητοκτόνα,

νηματωδοκτόνα,

ακαριοκτόνα, φυκοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, γλινοκτόνα και άλλα συναφή προϊόντα μεταξύ άλλων
οι ρυθμιστές αύξησης και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης)
(μg/l)
Σύνολο παρασιτοκτόνων (μg/l)
Αριθμός δειγμάτων/ έτος : 3
2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2.1.ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

Γαλακτοκομικά (γάλα,

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,

τυριά, γιαούρτι)

Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

15

spp,

Enterobacteriace
Είδη

αρτοποιίας-

ζυμαρικά - ρύζι

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

10

spp,

Enterobacteriace

Αυγά

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

10

spp,

Enterobacteriace
Κρέας – Αλλαντικά -

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,

Ψάρι

Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

15

spp,

Enterobacteriace
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

50
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2.2.ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

Ζεστή Κουζίνα

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria
spp,

40

Enterobacteriace
Κρύα

Κουζίνα

–

Σαλάτες Λαχανικών

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria
spp,

40

Enterobacteriace
Είδη ζαχαροπλαστείου

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria
spp,

10

Enterobacteriace
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

90
2.3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΙΔΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ-ΣΚΕΥΗ

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Coliforms
20

Το είδος των αναλύσεων και το πλήθος των δειγμάτων που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων και του νερού, και βασίζονται στο πρόγραμμα δειγματοληψιών που
έχει καταρτίσει το Νοσοκομείο στα πλαίσια του συστήματος HACCP.
Τόσο το πρόγραμμα δειγματοληψιών όσο και οι παράμετροι ελέγχου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από την
Υπηρεσία σε συνεννόηση με τον ανάδοχο εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Άρθρο 2ο : Επισκέψεις
Βάση του ενδεικτικού προγράμματος που έχει καταρτίσει η Υπηρεσία του Νοσοκομείου, οι δειγματοληψίες για την
διενέργεια των παραπάνω αναλύσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε

επισκέψεις που θα ορίσει το

Νοσοκομείο και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες δειγματοληψίες.
Η επίσκεψη αφορά την λήψη του συνόλου των δειγμάτων. Σε περίπτωση που για την λήψη των απαιτούμενων
δειγμάτων ο ανάδοχος πραγματοποιήσει περισσότερες επισκέψεις δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.
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ο

Άρθρο 3 : Δειγματοληψία
Η δειγματοληψία θα γίνεται από τον ανάδοχο μέσα στις δυο επόμενες εργάσιμες ημέρες μετά από την έγγραφη
εντολή του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. Η δειγματοληψία θα διενεργείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της
Υπηρεσίας. Η εντολή θα περιλαμβάνει τα σημεία δειγματοληψίας και το είδος των αναλύσεων που προβλέπονται να
πραγματοποιηθούν. Στο ξεκίνημα των δειγματοληψιών η Υπηρεσία θα διαθέτει εξουσιοδοτημένο υπάλληλό της ο
οποίος θα συνοδεύει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την δειγματοληψία.

ο

Άρθρο 4 : Έκτακτες δειγματοληψίες - Αναλύσεις
Στην περίπτωση

που ζητηθεί έκτακτη δειγματοληψία από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος

αυθημερόν μετά από τη σχετική ειδοποίηση να προβεί στη δειγματοληψία. Έκτακτη δειγματοληψία σε περίπτωση
ειδικής ανάγκης και για περιορισμένο αριθμό δειγμάτων μπορεί να διενεργείται και από το προσωπικό της
Υπηρεσίας με αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανωτέρω υποχρέωση του
αναδόχου για τις έκτακτες δειγματοληψίες όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας από προσωπικό του Νοσοκομείου, μόνο τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την
υπηρεσία και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οικονομικής αμοιβής για τη δειγματοληψία.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις (ανάγκες) που μπορεί να
αντιμετωπίσει η Υπηρεσία και οι οποίες μπορεί να είναι σε Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες εκτός λειτουργίας
καταστημάτων & υπηρεσιών κλπ.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ η διενέργεια της
δειγματοληψίας και οι αναλύσεις των παραμέτρων θα γίνεται με τους όρους και τις τιμές που ισχύουν για τις
κανονικές δειγματοληψίες και αναλύσεις με βάση την προσφορά του.
ο

Άρθρο 5 : Παράδοση αποτελεσμάτων - προθεσμίες
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευθύς μόλις είναι έτοιμα θα γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο στο
εξουσιοδοτημένο άτομο του Νοσοκομείου μέσω fax ή email σε συγκεντρωτικό πίνακα και σε αναλυτική μορφή με
σχολιασμό όπου κρίνεται σκόπιμος. Επίσης θα αποστέλλονται προς την Υπηρεσία, σε επίσημο σφραγισμένο χαρτί.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την
επομένη της δειγματοληψίας για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τον ανάδοχο .
ο

Άρθρο 6 : Όροι πληρωμής
Ο Ανάδοχος θα εκδίδει κάθε μήνα αναλυτικό λογαριασμό στον οποίο θα κοστολογείται το πλήθος των
πραγματοποιηθέντων αναλύσεων σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του.
Μετά την έγκριση του ανωτέρου λογαριασμού από την υπηρεσία του Νοσοκομείου εκδίδεται από τον ανάδοχο το
αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Τα παραπάνω συνοδευόμενα από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής ,
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο (πχ φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα), θα ελέγχονται
από την οικονομική υπηρεσία.
Η πληρωμή θα διενεργείται μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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ο

Άρθρο 7 : Αυξομείωση εργασιών
Το πλήθος των επισκέψεων, δειγματοληψιών και αναλύσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι οι
εκτιμώμενες για το έτος 2014 με βάση τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας .
Η Υπηρεσία μπορεί να διαφοροποιήσει τις παραπάνω ποσότητες στο σύνολό τους και ανά είδος με βάση τις
πραγματικές ή έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν και στα πλαίσια της αποτελεσματικής παρακολούθησης της
ποιότητας του νερού και των τροφίμων, χωρίς να προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συμβατικής αξίας του
αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση.
Επίσης μπορεί να υπάρξει ανάγκη για συνολική αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων η οποία να υπερβαίνει το ποσό
της σύμβασης. Σ’ αυτή την περίπτωση οι πρόσθετες εργασίες θα καλύπτονται με την κατάρτιση συμπληρωματικής
σύμβασης με τους όρους και τις τιμές της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

ο

Άρθρο 8 : Ποινική ρήτρα
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ποσού 50€ για κάθε ημέρα
αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη προγραμματισμένη λήψη δειγμάτων ή την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και
100€ αντίστοιχα για την έκτακτη δειγματοληψία. Ως ημέρες καθυστέρησης νοούνται οι εργάσιμες ημέρες πέραν των
προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 7 της παρούσας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινικής ρήτρας είναι η ευθύνη για την καθυστέρηση να ανήκει
αποκλειστικά στον Ανάδοχο.
ο

Άρθρο 9 :Έκπτωση
Ο ανάδοχος εάν δεν εκπληρώνει όπως πρέπει τις από τη σύμβαση απορρέουσες

υποχρεώσεις ή δεν

συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ της υπηρεσίας να
κηρυχτεί έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου.
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜ.

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Α. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
A1. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
0

Ολικά κολοβακτηριοειδή, Ε.coli, Εντερόκοκκοι, ΟΜΧ 22 C και

35

0

37 C, Pseudomonas aeruginosa, Ολικό Υπολειμματικό
Χλώριο, Ελεύθερο χλώριο
Α2. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ρΗ, Αγωγιμότητα, Ολική Σκληρότητα, Παροδική σκληρότητα,
Αλκαλικότητα, Χλωριούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Αμμώνιο,

12

Θολερότητα
Α3. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
3

Παρασιτοκτόνα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α
Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Β1. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΑ
Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Staphylococcus Aureus,

140

Listeria Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace
Β2. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Coliforms

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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