ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (CPV-24327000-2)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΣΔΣΑΡΣΗ 26-08-2015, ώπα 11.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ(CPV24327000-2)

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1899

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός

: 11.046,67 εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α.
: 8.981.03 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ

1

πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).

Β: Σιρ αποθάζειρ:

1.

την με αριθ. 23/ πρκ. 8 /3-06-2015(ΑΔΑ:ΩΞ6Μ46907Τ-4Ψ4) απόφαςη του ΔΣ του Νοςοκομείου.

2.

την με αρίθμ. 433/07-07-2015 απόφαςη του Διοικητή τησ 7

ησ

ΥΠΕ περί ζγκριςη ςφνθεςησ των επιτροπών

διενζργειασ των διαγωνιςμών ΠΠΥΥ 2014 του Γ.Ν. Χανίων.
3.

Το ΦΕΚ 3693/ Β/ 31-12-2014 ςχετικά με οριςμό Φορζων διενζργειασ για την υλοποίηςη του Προγράμματοσ
Προμηθειών, Υπηρεςιών και Φαρμάκων Υγείασ (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ζτουσ 2014, πιςτώςεισ 2015 και εξουςιοδότηςη για
τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνιςμών.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΩΝ (24327000-2)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014
Πποϋπολογιζμόρ
Πποϋπολογιζμόρ

: 11.046,67 εςπώ ζςμπ. Φ. Π. Α. 23%
: 8.981.03 εςπώ συπίρ Φ. Π. Α.
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Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών:

ΣΡΙΣΗ 25-08-2015, ώπα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΣΔΣΑΡΣΗ 26-08-2015, ώπα 11.00 ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα (1) έηνο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
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ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

2.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ).

3.

Υαπηόζημο 3,60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Χο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
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παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .

ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.
Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Α. ΤΣΗΜΑ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΧΓΗ
Α1. Πξνζηαζία απφ δηαηξεηηθή νμείδσζε νμπγφλνπ.
Πξνκήζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ζεηψδνπο λαηξίνπ κε θαηαιχηε.
Α2. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε pH θαη αιθαιηθνηήησλ πξνζηαζία απφ γεληθή νμείδσζε.
Πξνκήζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο θαπζηηθνχ λαηξίνπ κε πνιπκεξέο.
Α3. Έιεγρνο ηεο δεκηνπξγνχκελεο ιάζπεο θαη απνηξνπή απνζέζεσλ ελ ιεηηνπξγία.
Πξνκήζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο νξγαληθνχ πνιπκεξνχο (Γηαζπαξηήο ιάζπεο).
Η πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ θαη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ
απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ δίδεηαη πην θάησ:
Α4. Παξαθάησ δίδνληαη ε πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ (Μίγκα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ θαη επηζηξνθψλ)
θαη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο αηκνγελλήηξηαο.Σα φξηα ηίζεληαη γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ δνζνινγηψλ ζα ιεθζεί ππφςηλ δείθηεο ζπγθέληξσζεο ζην λεξφ ηεο αηκνγελλήηξηαο Cmax =3

Πνηφηεηα Σξνθνδνηηθνχ

Νεξφ Αηκνγελλήηξηαο

Νεξνχ
Θεξκνθξαζία(t)

95o C

Oιηθή ζθιεξφηεηα (ΣΗ)

5 ppm CaCO3

θιεξφηεηα Αζβεζηίνπ(Ca H)

2 ppm CaCO3

Oιηθή Αιθαιηθφηεηα(M.ALK)

70ppm CaCO3

Γηαιπκέλν Ομπγφλν

0,8 ppm

Πεξίζζεηα Θεησδψλ(Na2 SO3
pH

350 ppm CaCO3

30 ppm Na2SO3
8,5-9,5

10,5 - 11,5

Β. ΤΣΗΜΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΠΤΡΓΧΝ
Β1. Πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ επηθαζίζεηο αιάησλ απφ νμεηδψζεηο θαη απφ ηελ δεκηνπξγία ιάζπεο ζην
ζχζηεκα.
Πξνκήζεηα πξντφληνο ζην νπνίν λα ζπλππάξρνπλ αλαραηηηζηήο πέηξαο αλαραηηηζηήο νμείδσζεο θαη
δηαζπαξηήο ιάζπεο.
Β2. Πξνζηαζία απφ κηθξνβηαθέο αλαπηχμεηο (Algae, fungi bacteria, Legionella, pneumophilla)
Πξνκήζεηα δχν βηνθηφλσλ ηα νπνία ζα ελαιιάζνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. Σα βηνθηφλα ζα πξνζηίζεληαη
ζε sock δφζεηο.
Καη ηα δχν βηνθηφλα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ην βαθηήξην ηεο Legionella pneumophilla.
Β3. Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ζα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή δφζεο.
Β4. Η πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα απνξξηπηφκελνπ λεξνχ δίδνληαη πην
θάησ:
Πνηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ:
Οιηθή ζθιεξφηεηα

120 ppm

6

θιεξφηεηα αζβεζηίνπ

50 ppm

Οιηθά δηαιπηά άιαηα TDS

1000 ppm

Οιηθή αιθαιηθφηεηα M-Alk

250 ppm

Όγθνο ηνπ ζπζηήκαηνο

5m

Mέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο
Βαζκφο ζπκπχθλσζεο

3

ν

38 C

C max = 2

Πνζφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ αλά 4 εβδνκάδεο 1000 tn
Πνζφηεηα απνξξηπηφκελνπ λεξνχ (bleed off) αλά 4 εβδνκάδεο 500 th
Γ. ΤΣΗΜΑ ΚΛΔΙΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ (ΘΔΡΜΑΝΗ-ΦΤΞΗ)
Γ1. Πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ γεληθή νμείδσζε.
Πξνκήζεηα αλαραηηηζηή νμείδσζεο. ην πξτφλ λα ζπλππάξρεη Νηηξψδοο Νάηξην θαη
Καπζηηθφ Νάηξην.
Οη παξάκεηξνη κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα είλαη:
NaNO 2 = min 1200 ppm
pH = 9.5 – 10.5
Σν πξντφλ λα πεξηέρεη ρξψκα γηα έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ απσιεηψλ απφ ην
θιεηζηφ θχθισκα.
Γ2. Πξνζηαζία απφ κηθξνβηαθέο αλαπηχμεηο.
Πξνκήζεηα ελφο βηνθηφλνπ. Πξνζζήθε ζην ζχζηεκα δχν θνξέο ηνλ ρξφλν.
Γ. ΑΛΛΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ :
Γ1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πγξήο κνξθήο θαη ε πξνζζήθε ηνπο λα γίλεηαη κε
δνζνκεηξηθή αληιία.
Γ2. Σα πξντφληα ζα παξαδίδνληαη ζθξαγηζκέλα φπσο παξαζθεπάδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
Γ3. Η πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, νη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ
πξνηεηλφκελσλ επεμεξγαζηψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη κε θάπνην απφ ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα
πηζηνπνηεηηθά νιηθήο πνηφηεηαο ( ISO, DIN, B.S ).
Γ4. Η εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ρεκηθέο επεμεξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλε κε πξνζσπηθφ
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
Ο πίλαθαο Νν 4.
Γ5. Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή θάζε πξνγξάκκαηνο ν ηειηθφο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ζηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ψζηε λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα εχθνιεο παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γ6. ηε ηηκή ησλ πξντφλησλ ν θάζε πξνζθνξνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη κηα κεληαία επίζθεςε ζε
θάζε ζχζηεκα γηα επηηφπηα ηερληθή επίβιεςε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηηο επηζθέςεηο
απηέο ηνπ πξνζθνξνδφηε ζα εθηεινχληαη επί ηφπνπ πιήξεηο ρεκηθέο αλαιχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιχζεσλ, νη παξαηεξήζεηο θαη νη αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα δίδνληαη ζε γξαπηή έθζεζε πξνο ηνλ
ππεχζπλν Μεραληθφ ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο. Να επηζπλαθζεί δείγκα ηεο Σερληθήο Έθζεζεο (έληππν).
Γ7. Μηα θνξά θάζε ηξεηο κήλεο ζα γίλεηαη θνηλή ζπλάληεζε ηνπ ππεχζπλνπ ησλ πξνγξακκάησλ εθ κέξνπο ηνπ
πξνζθνξνδφηε κε ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο γηα πιήξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ.
Γ8. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ φιεο νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνηεηλφκελσλ
πξντφλησλ.Γ9. Όια ηα ζπλνδεπηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ δεφλησο.
Γ10. Σελ πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχνπλ φινη νη ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ γηα ηηο αλαγθαίεο
δνζνινγίεο ησλ πξντφλησλ ζαο φπσο εζείο θαζνξίδεηε ζηελ θάζε πεξίπησζε καδί κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΙ ηνπ ελεξγνχ ζπζηαηηθνχ.
Γ11. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά έληππα δεφλησο ζπκπιεξσκέλα, ηνπο
αλαγθαίνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηεκέλεο ζπγθεληξψζεηο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
Γ12. Να έρνπλ ρακειφ βαζκφ ηνμηθφηεηαο θαη λα κελ πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο νπζίεο.
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ΠΙΝΑΚΑ
Νο1
ΤΣΗΜΑ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ
Απαιηούμενη
δόζη ηος
ενεπγού
Δεδομένα
Ανάλςζη
ζςζηαηικού ζε
ζςζηήμαηορ
ηποθοδοηικο
Πεπιγπαθή ηηρ
ppm επί ηος
για λόγοςρ
ύ νεπού ζε
δπάζηρ ηος
ηποθοδοηικού
αξιολόγηζηρ
ppm CaCO3 πποϊόνηορ
νεπού

Ποζόηηηα
ηποθοδοηικού
νεπού 100 th

Δείκηηρ
ζςγκενηπωζηρ
ζηο νεπό ηηρ
αημογεννήηπια
ρ Cmax =3

Όνομα
ηος
πποϊόνηο
ρ

ςγκένηπωζ
η ηος
ενεπγού
ζςζηαηικού
% β/β ζηο
πποϊόν

Δόζη ηος
πποίόνηορ
ζε ppm επί
ηος
ηποθοδοηικο
ύ νεπού

Απαιηούμεν
η ποζόηηηα
ηος
πποϊόνηορ
ζε κιλά για
100 th

Tιμή €
ανά
κιλό

Κόζηορ για
100 th
ηποθοδοηικού
νεπού €.

Απαιηούμενα
όπια ζηο νεπό
ηηρ
αημογεννήηπιαρ
(ppm )

Θεπμ.
Σποθ.Νεπού
: 950C Διαλ.
Ο2: 0,8 ppm
Ο2

1. Πποζηαζία από
διαηπιηική οξείδωζη
οξςγόνος.
Ππομήθεια
Τδαηικού
διαλύμαηορ
θειώδοςρ ναηπίος
με καηαλύηη

30 ppm Na2
SO3

κληπόηηηα
αζβεζηίος:
2ppm
CaCO3

2. Ρύθμιζη και
έλενσορ pH και
αλκαλικοηήηων:
Ππομήθεια
ςδαηικού
διαλύμαηορ
καςζηικού ναηπίος
με πολςμεπέρ

M-Alk 350 ppm.
Ca CO3 Ph
10,5-11,5

Η δόζη
πποηείνεηαι
από ηον
ππομηθεςηή

M-Alk:70
ppm CaCO3
Ph 8,5-9,5

Ολική
ζκληπόηηηα:
5 ppm
CaCO3

3. Έλεγσορ ηηρ
δημιοςπγούμενηρ
λάζπηρ ζε
λειηοςπγία.
Ππομήθεια
ςδαηικού
διαλύμαηορ
πολςμεπούρ
Διαλύμαηορ
πολςμεπούρ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 100 th ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 1 th ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ Νο: 2
ΤΣΗΜΑ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ

Αλάιπζε
ζπκπιεξσκαηηθνχ
λεξνχ ζε ppm CaCO3

Οιηθή ζθιεξφηεηα:
120ppm θιεξφηεηα
αζβεζηίνπ: 50ppm

Γεδνκέλα γηα ιφγνπο
αμηνιφγεζεο.
Λεηηνπξγία 4
εβδνκάδεο.

Πεξηγξαθή ηεο δξάζεο
ηνπ πξντφληνο

Όγθνο ηνπ
ζπζηήκαηνο 5 m3

Πποζηαζία ηος
ζςζηήμαηορ από:
1.επικαθίζειρ αλάηυν
2.οξειδώζειρ και 3.ηην
δημιοςπγία λάζπηρ
ζηο ζύζηημα.

Δλεξγφ ζπζηαηηθφ

Όλνκα ηνπ
πξντφληνο

Γφζε ηνπ
πξντφληνο ζε
ppm επί ηνπ
Bleed of

Απαηηνχκελε
πνζφηεηα ηνπ
πξντφληνο αλά
500th bleed of
Kgr.

Γφζε ζε ppm
επί ηνπ φγθνπ
ηνπ
ζπζηήκαηνο

Απαηηνχκελε
πνζφηεηα αλά 2
εβδνκάδεο Kgr.

Σηκή αλά
θηιφ €

Κφζηνο 500 th bleed
of λεξνχ/ 4
εβδνκάδεο €

Πξνκήζεηα πξντφληνο
ζην νπνίν λα
ζπλππάξρνπλ
αλαραηηηζηήο
πέηξαο,αλαραηηεζηήο
νμείδσζεο θαη
δηαζπαξηήο ιάζπεο

ΓΣ 5 0C

Μέγηζηε ζεξκ. 38 C

Aνηιμεηώπιζη
μικποβιακών
αναπηύξευν

Γείθηεο
ζπγθέληξσζεο:
Cmax=2

(Algae, fungi,
legionella
pneumophilla)

0

TDS 1000

Σηκή αλά
θηιφ

πλνιηθφ θφζηνο

M-Alk: 250 ppm
Make Up = 1000
th

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 4
ΔΒΓΟΜΑΓΔ €
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ
€
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ΠΙΝΑΚΑ Νο: 3
ΤΣΗΜΑ ΚΛΔΙΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ

Όγθνο ηνπ
ζπζηήκαηνο

1 th

Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ

Πεξηγξαθή ηεο δξάζεο
ηνπ πξντφληνο

Oιηθή ζθιεξφηεηα
120 ppm pH: 7,5

Πποζηαζία από
οξειδώζειρ, αύξηζη
ηος pH, δέζμεςζη ηος
οξςγόνος .Ππομήθεια
ςδαηικού διαλύμαηορ
Νιηπώδοςρ ΝΑΣΡΊΟΤ.

πγθέληξνζε
ελεξγνχ
ζπζηαηηθνχ
% β/β ζην
πξΨφλ.

Όλνκα
ηνπ
πξντφληνο

Απαηηνχκελνη παξάκεηξνη κεηά ηελ
επεμεξγαζία

Απαηηνχκελνη
πνζφηεηα ηνπ
πξντφληνο αλά 1 th
λεξνχ Kgr

Σηκή αλά θηιφ

Κφζηνο γηα 1
th λεξνχ

NaNO2 =1200PPM
Ph=9,5-10,5

Γφζε ηνπ πξντφληνο ppm

Απαηηνχκελε
πνζφηεηα 2 θνξέο ην
ρξφλν Kgr

Ανηιμεηώπιζη
μικποβιακών
αναπηύξευν

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΈΝΑ(1) ΣΟΝΟ
ΝΔΡΟ
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ΠΙΝΑΚΑ Ν.4
ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΔΣΑΙ ΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ-ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ:
ΑΡ ΜΗΣΡΧΟΤ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΡΔΑ:
ΓΙΔΤΘΤΝΗ:
ΣΗΛΔΦΧΝΑ:
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ.

Γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία

. γνπξάθεο
Μερ. Μεραληθφο
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