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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 19/πξθ6/9-2-2017 (ΑΓΑ: 6Η8Δ46907Σ-7ΖΕ) ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/0808-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ). Όπσο απηόο ηζρύεη.
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Πξνϋπνινγηζκόο : 4.800,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο: 3.870,96 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
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ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.
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Άπθπο 1 : Ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού

Αληηθείκελν ηεο αλαηεζείζαο εξγαζίαο είλαη :
1. Η δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηώλ ησλ δηαιπκάησλ αηκνθάζαξζεο ηεο Μ.Σ.Ν.
2. Η ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην.
3.

Η πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθώλ θαη κηθξνβηνινγηθώλ αλαιύζεσλ ησλ δεηγκάησλ

4. Η έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη :
4.1 ρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
4.2 Δπηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ από ηηο παξακεηξηθέο ηηκέο κε θαηαγξαθή ησλ πηζαλώλ
αηηηώλ.
4.3 Αλαθνξά ζηηο επηπηώζεηο ησλ απνθιίζεσλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία.
4.4 Πξνηάζεηο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ απνθιίζεσλ.
5. Η παξνρή ζηνηρείσλ θαη ζπκπιήξσζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε
ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε θνξείο ή ππεξεζίεο.

ο

Άπθπο 2 : Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό
ην δηαγσληζκνύο πνπ δηελεξγεί ην Ννζνθνκείν Υαλίσλ. κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο όια ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα εθόζνλ :
1.

Αζθνύλ ην ηδηαίηεξν επάγγεικα (ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιύζεηο) θαη παξέρνπλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ.

2.

Γηαζέηνπλ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ θαη έρνπλ εθηειέζεη ήδε κε επηηπρία αληίζηνηρεο (αθξηβώο) εξγαζίεο ζπγθξίζηκεο έθηαζεο
ζηελ Διιάδα ή ζηελ Αιινδαπή.

3.

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηά όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα
Δξγαζηήξηα, δηαπηζηεπκέλα ζύκθσλα κε ην ISO 17025 από ην Δ.Τ.Γ. ή άιιν αληίζηνηρν αλεμάξηεην
θνξέα γηα εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ.
ο

Άπθπο 3 : ςσνόηηηα- Παπάμεηποι παπακολούθηζηρ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηα δηαιύκαηα ηξείο θνξέο ηνλ κήλα γηα έλα έηνο (ζπλνιηθόο αξηζκόο
δεηγκάησλ 36).
Οη παξάκεηξνη παξαθνινύζεζεο ζην λεξό πνπ πξννξίδεηαη γηα αηκνδηάιπζε θαη ζρεηηθέο ζεξαπείεο είλαη:
- Βαθηεξηαθέο ελδνηνμίλεο
ν

ν

- Αεξόβηνη κηθξννξγαληζκνί ζηνπο 20 C ± 3 C.
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο
πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή,
ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο
ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη
πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ
δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73,
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
- κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην έγγξαθα ή ην
πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2
θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή
εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή
Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

3

